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Kadın 
Meb'uslarımız Müflis Ban er merik ya Teslim diliyor! 
19 ay sonra onları Millet 

Meclisinde göreceğiz .. 
ANKARA 1 Niaan 

Cümhuriyet, Türk kadınına ai
lede ve cemiyette layık olduğ? 
ınevki verdi. Ve Türk cümhun
yeti on birinci yatma gire~en «>: 
na köylerde ihtiyar heyetlerıne gı
rebilmek hakkı da verildi. Memle
ketimizde bugün hemen her cep
hede kadın erkeğin malik olduğu 
haklardan istifade etmektedir. 
Yalnız henüz meb'us ıeçememek
te ve seçilememekte, yani tefrii 
hayata karışamamakta ve bir de 
asker olamamaktadır. Kadınları • 
mızın teşrii hayata girebilmeleri 
kısa bir zaman meselesidir. Şefler 
bunu müteaddit vesilelerle ifade 
etmitlerdir. Ve kuvvetle ümit et
mek lazımdır ki, Büyük Millet 
Meclisi 1935 senesi haziranında 
bu devrenin son toplantılarını ya
parken; kanunlarımızda da lazım 
gelen değişiklikleri yapmaya te • 
vessül ederek, Türk kadınının 
1935 meb'us intihabatına kanşma
ımı temin edecektir. 

Bu beklenilen karar bizim için 
tabii bir hadise olacak, fakat dün
ya kadınlığı ve efkarı bu hadise
de Kemalist Türkiyeye kartı duy
dukları hayranlık ve takdiri bir 
defa daha izhar etmek vesilesini 
bulacaklardır. Esasen Türle kadı
nının Türk cemiyetinde aldığı mev
kii, dünya matbuatı her fırsatta 
resimler ve yazılarla karilerine 
bildirmekte hususi bir zevk duyu
yor. Son senelerde sık sık tesadüf 
olunan bu nevi neşriyat, bize bu 
kanaati vermittir. 

Millet ve memleket işlerini tam 
bir salahiyetle gören Büyük Mil • 
let Meclisi sıralarında yer alacak 
olan kadınlarımız, temsil edecek
leri faziletli Türk kadınlığının 
mille künıü&.. de aeıini duyura
caklardır. Türk kadını, ailede ve 
cemiyette zeka, çalıtkanlık, tasar
ruf fikri ve yurt sevgisi ile tema
yüz etmittir. Anaların da en gü
zeli olan kadınımızın mecliste iç
timai meseleler konU"flllurken isa
betli görütlerinden istifade oluna
t'aktır. 

Kadınlarmuzın askerliği itine 
gelince, zaman zaman münakata 
edilen bu mevzu bir karara bağ • 
lanmıt değildir. Sulhun hakiki bir 
taraftan olan Cümhuriyet Türki
yesi bugün ordusunu her hangi 
gizli maksatlarını münasip zaman
da tahakkuk ettirmek maksadile 
taarruz için değil, sadece yurdu 
ve inkılabı korumak için muhafa
za etmektedir. Ve Türk kadını 
orduda bilfiil vazife almıt değilse 
bile, memleket müdafaası itlerin
de her vesilede nurlu yüzünü ve 
aziz vücudünü vatan emrine ver· 
mekten geri kalmamıştır. Bilhas
sa dünya tarihinin en terefli sa • 
hifelerini itgal eden Türkün kur
tulut cidalinde Tü~k kadınının 
yaptığı hizmetler onun içindeki 
mukaddes aletin kudret ve dehşe
tini bir defa daha göstermi~tir. 
Daha sonra Türk kadını kendini· 
G "M ' ' ~z~ uatafa Kemal gibi etsiz bir 
~ıllı feli dünyaya getiren Zübey
'cle Hanım gibi büyük bir ananın 
~1?- mensup görmekle ne kadar 
ıftıhar etse hakkı vardır. 

Önümüzde az bir zaman kaldı 
Kadın meb'uslarımızı on doku~ 
ay sonra Millet Meclisinde göre
ceğiz. 

Mecdi SADRETTIN 

İş bankasının 
Kumbara 
İkramiyesi 

Dünkü keşidede ka
zanan talihlilerin nu
mara ve ikramiyeleri 
7 inci sahifemizdedir 

....... 

J-leyeti vekile dün akşam mahkemenin kararını' tasvip etti ve 
lnsull'ün Amerika ya teslimine karar verdi - Müflis banker mevku 

- Öyle ise bana 
kağıt, zarf bulduru
nuz. Bir kaç mek • 
tup yazmak istiyo • 
rum .. dedi. Kaptanı 

- Horrayt ... 
Diye milyonerden 

ayrıldı. 

M. lnsull kağıt ve 
zarf getirildikten 
&onra oturdu, uzun 
uzun mektuplar yar 
dı. Hatta bazılarmt 
zarfladı bile. 

M. lnnıll polis nezareti altınıla mahkemeılen çıkıyor. M. lnıull mahkemede hc.kkındaki 
lthamnameyi tetkik ediyor 

Fakat, aonra ne 
diifündü, ne diifün
medi. Yazdığı mek 
tuplann bepıini yırt 
tı yırttı ve denize 
attı. Bu esrarengiz 

M. lnsull mahkeme
ye nasıl cıktı. kabin 
kararıni nası er 
Bütün dünyanın gözlerini dön İstan
bula ve Ankaraya çeken bir karış top
rak yoksulu bankerin bütün hikaye
sini ve dünkü hadiseleri bu sütunlarda 

bir roman gibi okuyunuz: 
Günlerce deniz ile hava arasında 

ve bir tekne İçinde aeraeri bir bayat 
süren Amerikalı banker nihayet 97 aa 
atlik bir intiazrdan aonra dün ayağı
nı toprııjfa bastı. Fakat, gezmek, ef· 
lenmek, latanbulun güzel havıuma 
doymak için değil. llk ayak bastıfı e-

lrısull karardan sonra .. 
tik mahkeme kapıaı onda d 
A d t 1. . ' n sonra a 

y ın o e ının odası oldu. 
Sabah kahııaltısında M. ln•ull 

M. lnaull perşembe gününden beri 
Kız kulesi açıklarmda demirli bulu -
lan Maiotiı vapurunda bümmali ve 
heyecanlı bir hayat sürüyordu. Gece 
uykusunu bozuk, korkulu rüyalarla 
aaabi geçiren ve 100 milyon sahibi fa 
kat bir kanı toprak yoksulu banker 
dün sabah ta tatsız bir gecenin sonu
nu güçlükle getirdi ve erkenden ka· 
marotlara emretti: 

- Kahvaltıda havyar ve ıampan. 
ya iıtiyonım !.. 

Sabah kahvaltısında • şampanya 1 
Bunu pdc le tabii karıılayamıyan ka 
marot: 

- Emrederıiniz .. 
Dedid, çıktı. Vapurda tampanya 

yoktu. Kaptana haber verildi. 

- Sabah aabab f&mpanya fena' • 
Diye mırıldanan kaptan henüz a

bah uykugunu uyuyordu. 
- Anlaşılan b"z" efendi bıı gec 

gene uyuyamadı •• 
Dedi, il.ive etti: 
- Bir motörle gidin, acente M. 

Çeld>idi1ı'i bulun. Havyar, şampanya, da 
neler iatiyo .. aa alın. Ve biraz sonra .• 
motör Galata nhtrınmm yolunu tutuu. 

Doya doya bir kahıJaltıJan ... nra 

Mösyö lnsuU'ün kahvealt.uı ve f&nl
panya içifi uzun ıürdü. Bu bir kahve
altıclan ziyade dünya)'1, kederi, olup bi
tenleri • bir iki aaat unutmalı: .,,., ken • 
elinden geçmek arzusunun hikimiye • 
tinden ileriye geliyordu. 

Ve .. hem içiyor, hem de uzun uzun 
düıünüyordu. 

En çok , en çok değil tek met"&k et• 
tiği ıey ve içini yiyen kurt mukadde• 
ratmm ne olabileceğini öğrenebilmek
ti. Bunun içindir ki, perıembe ıünün· 
denberi ynlıuz kaptana değil vapurda 
her karşısına çıkana soruyordu: 

- Acaba beni Amerika hükilıneti • 
ne te•lim edecekler mi? 

Bu sorgusu ıampanyalı kahvealtı • 
nın sonunda bütün bütün artl:t ve ti· 
mank tayfalar bile: 

- Pinpon bunadı galiba .• 
Di;ı:e ~amarası içinde çocuk gibi do• 

latan ıhtıyar ve herkeıten bir teY ao • 

ı 
ran müflisle alay etmeye batladılar. 
Fakat , milyonlannın bir an içinde sıfır 
o!uıu kart11ında hiç te vaziyeti ve a
fnbeti böyle görmiyen hin dolandırıcı 
~P'anyanın da asabına verdiği ger • 
gınlıklo bütün bütün çileden çıkıyor• 
du. 

Saat 11 i geçiyordu. İnsull gözü • 
nün önünden ayrJmasına dayanamıyan 
kaptana: • 

- içmez misin? .• 
Diye f'UTipanya kadehini uzattı, son• 

ra sordu: 
- Telsizle Y unaniatandaki vekil • 

!erimle görütebilir miyim? •• 
T el•iz mühürlü 

Kaptan: 
- Maalesef kabil değil. Vapuru • 

mazun telsiz dairesi mühürlüdür .. 
Cevabını verdi. Müflis milyonerin 

yüzü buruıtu: 

aatırlarla dolu olan kağıt parçaları 
denizde uçuturlarken ln.ııull hiddetli 
hiddetli güverteye çıktı. 

Güvertede asabi aoabi dola;ıyor b:ı
zen yanındakilere, lstanbulu, camileıl 
göstererek: 

- Ne güzel liman. ne mükemmel fO
hir! .. 

Diyordu. 
Bu esnada, bir polis motörü vapura 

yanaştı. Sivil bir ıCrkomiaer acele ace
le merdivenlerden çıktı. Güzel ingil;,,. 
ce konutan bu aivil komiaer doğruca 
Mösyö lnsull'ün yanına gitti. 

- Eğer isterseniz karaya çıkabilir
siniz. 

Dedi. • 
Möayö 1 nsull ıivil memunın bu .c;. 

zü karıısmda heyecan ılu du ve birden 
ıordu: 

- S<'rbcıt miyim? .• 
Memur sadece: 
- Beraber çıkabiliriz .• 
Demekle mukabele etti. Mösyö J,... 

ıull birnz z kasını i~letince: 
- T eıekkür ederim. V ııpurda ra " 

halım. 
Dedi. 

Ankara po•tası 

Bu muhavere cereyan eder • 
ken Birletik Amerika hükUınetleri An 
kara. büyük elçisinin hükiimetinüze 
~ıli ettiii adli eYrak ta posta ile 
latanbul Cümburiyet müddeiumumi • 
liğine tevdi edilmitti. Müddeiumumi • 
lik evrakı letki ketmiı .,.., müflia ban 
kerin cürmünün mahiyetinin tayini, 
hüviyet ve tlı.biyetinin t...biti talebile 
asliye üçüncü ceza mahkemeai riya • 
setine tevdi eylemitti. 

(DeT8mı 5 inci sahifede>: 

/naull mahkemeye getırildiği 
ılakikaıla 

lle;y0;ti hakime M. lnwll'ün vertliii İzCllıatı di;ıliyor .. 

....... .... ...:., .. ~ . 

M. lnnıll heyecttn 'içinde laeyeti hfikirnemn karan.nı Jinliyor.-

• 
inkılap Enstitüsünde 

, Yusuf Kemal B. dün milli 
iktıs~diyatımızın geçir
diği değişiklikleri anlattı 
Milli iktısa· 
dın insani 

unsuru nedir 
"Büyük muhare
bede üç milyon 
Türk kaybettik, 
bir. imparatorluk 
yıkıldı. istiklal 
harbinde 37 bin 
Türk şehit ver-

dik, hurriyet 
kazandık .. ,, 

Oaivenite inkılap tarihi enstitüsünün 
dersleri bir haftalık tatilden sonra dün 
~lqam baıladı. Dünkü dersi ~ıki Adliye 
Vekili Yusuf Kemal Bey verdi. Yuıuf 
Kemal Bey yeni Tü.4< ~jiminin iktısadi 
faaliyetlerimizde yapbğı değiıikliklcr! 
;m!attı. lktısadi faaliyetin insanı muhıt 
olan nüfus meselesi Üzerinde durara~ 
ınilli devletin nüfus siyasetini izah ettı. 
Nüiuı artması faaliyetini, haıtalıklar_la. 
ınücadel€'!yİ, sıhhat veki.letinin işlerını 
anlattı. Yuıuf Kemal Beyin dünkü der· 
sini qağıya yazıyoruz: • 

Yusuf Kemal Bey n derJJı 
_ Bundan evvclkj der lcrimU:de eıki 

hal ve tartları ıe~kik eıı;k. l~t~~di fa
a]iyederin aaiklen ne ıdı .• Mıllı ıktısat 
unıur]annı da birer birer alıp tetkik e
deceğiz. Sair milli iktısatlarla da müna
sebetlerini aradık. . Sonra Osm~nlı 1 m
paralorluğu yıkıldı. Büyük Millet Mec
lisi çalıpnıya başladı. Bugünkü konuş
mamızda, yeni Türkiyenin iktııadi ha
yatında ne gibi de:iiı;i1'likler oldu? bunu 
araıtrracağız. Eıki ve yeni tartları tet
kik edeceğiz. Türkün yapıcı ve yarahcı 
kudreti e5kİ ıertların yerine neleri koy
du? bunları arıyacağız. 

lktııadi faaliyet bir muhit içinde olur. 
Bu muhit muhtelif noktalardan tetkik 
edilebilir. Hukuki, inıani, fiziki muhit 

Yu•:ıl Kemal Bey kürsüde 

olarak tetkik olunabilir. lhtiyaçlan gi
dermek için ~alıpnanın yani iktıaadın, 
kendilerine tabi olduğu ,artlar muhittir 
Hukuki muhiti alıp bu şartlan iktısat 
gözü ile tetkik edersek ne görürüz? 

Evvela esas devlet te,ekkülünü tel· 
kik etmeliyiz. Türk milleti kendi kendi· 
ne kaldığı vakit, kendini bütün b:ığlar• 
dan azade gördü. Her feyden kurtulduk. 
Millet o zamJn bunu söylüyordu. Evvc• 
la devlete tekil verdi. Tabii bir fekildi 
bu. . Yani, ben kendimi idare edece
ğim, şekli idi. Yani, hail< devİeti kurul
du. Devlet şekli ile iktısadi faaliyct:n 
çok büyük al?tkaır vardır. Faaliyete tc· 
sir eder. lktısadi faaliyet deyince, yal
nız İnsanın iktııadi tabiatinin faaliyeoti 
demek değildir. Ahlaki tabiat le vardır. 
Biribiriaden ayrılamaz. Burada ahlaki 
tnbiat manevi tnbiattir. l şte iktrıadi n u 
bit budur. Yoksa sırf maddi menf at, 
hona işleri iktısadi foaliyc: değildir. 
lktısadi faaliyet geniş mana.ile alınıım
lıdır. Kendi şartlarımıza göre, kendi 
muhitimizde bır iktısadi faaliyet gözOnii 
ne alınmalıdır. 

Türk kendine göre bir h•lk deYlcıi 
kurdu. Büyük Millet Meclisi idarcri bır 
halk idaresi idi. Yani ciımhuriyeıti. 
Büyük tarihimiz tetkik olunduiıl 

Devamı 1 inci aahifcdc 



Yeni Adliye tayinleri 
Kendilerine tebligat yapılan 

hakimlerin isimleri 
ANKARA, 1 (A.A.) - Tayinleri 
i taadika iktiran eden hakimlerden 
ndilerine tebligat yapılan zevat tUD -
rdır: Diğer tayin edilenlerden ken 

· ıerine henüz tebligat yapılmayan -
~ bu li•teye dahil değildir. 

lzmir ticaret aı:alığına: lzmir ce
hakimlerinden Ali Rıza, lzmir ce
hikimliğine ağır ceza azasından 

lalim, Aiır ceza azalığına Alanya re r Tevfik, Alanya reialiğine Muş aa
rye reisi Hasan Fikri, Bul"M rei~liği
ıe Buna asliye birinci H, R Arif Sır 
ı, Balıkesir A. ceza azalığına Kıqe
. Hu. H. Haaan Kadn, Elaziz asli
e m. re. Gazi Antep M. umumisi Sa
i, Erzurwn M. umumiliğine Karakö 
müddeiumumiıi Kadri. Gümütha • 

e aıliye reisliğine ŞebinkarahiMlT 
aliye reisi M. Salıihattin, Şebin Ka
bisar asliye reisliğine Mut müddei

ımumiai Cemal lıtanbul uliye c. r. la 
nbul müstantik azasından Necip Na 

·r, Uoküdar ceza hakimliğine lstan
ul asliye m. nzaıından Mehmet Ali, 
tanbul asliye azalı"ma Oaküdar ce

a hakimi Kemal, Uıküdar müddeiu
umiliğine lotanbul asliye m. azum 
an Haydar Nefi, lstanbul asliye a:ta 
gma, Uaküdar müddeiumumisi Fah 
itin, Ankara asliye azalığına Adli· 

e müfettiıi Şemsettin, lıtanbul adi
c reiılifine, Gazi Antep A. C. reiai 
ustafa Nuri, Gazi Antebe C. M. re. 

laziz M. umumisi lbrahim Etem, h
nbul icra reisliğine latanbul asliye 
zatından Kemal, lstanbul adiye m. 
z.ılığma, Diyanbekir ibtiaas b. Mu
at Hulüsi, Niğde m. azalığına, Bor • 
İur azaaı Cevdet, Bergama müddeiu
;:ıumiliğinc Burhaniye aza&1 Cevdet, 
~o?'.an m. azalrğına Bilecik m. umu -

iai Kiunil, Adana A. C. azalığına 
dana icra reiıi Kazım. lzmir adli ib 

· saı m. Ordu müddeiumumisi Fazıl, 
ocaeli müddeiumumiliğine Erzurum 
üddciumumisi Halil Hamdi, Tefen· 

i müstantiklijiine Bilecik müstantiği 
cmal, Gazana Nizip mfutantiği Rab 
i, Hadıma Y en:şehir müotantiği Ya
r, Milasas Elmalı miUtantiği Zamir, 

_.alakaya Saray miiatantiği HuliW, \ 
azarA Yusufeli müatantiği Eşref, 
dremide Karaburun müatantiği Mu 
ittiıı,, Nizipe Mezkert müatantiği Şev 
i, Dcrike Nuaaybin mü.atantiği Meh
el Emin, Merzifona Alaca miistanti 

i Hamit, lskilibe Ak.dağ madeni 
.istantiği ·Zekeriya, Akdağmadeni • 

·~ Darende müatantiği Rüfi, Yuaufe
nc Şavıat müatantiği Aamı, Mudan· 

raya Seyitcazi mü>tantiği Adil, Si • 
'erege hukuk mezunlarından Tevfik, 
lmalıya hukuk mez:unlarmdan lh • 

.an, Bayburd müddeiumumiliğine Or 
'u icl'a memuru Nevzat, Burdur aza 
nülazanlığına hukuk mezunlarından 
'abamet, Söğüt müddeiumumiliğine 
stnnbu licra memuru Sedat, Mene -
nen müddeiumumiliğine latanbul ic
a memuru Salaha.tıin, Mudanyaya 
&tanbul icra memurlanndan Münür 
a.ci! ordu aza ınüf.izimliiine Sam _ 

un ıcra memunı Sezai, Akseki müa -
ntikliğine Aksaray müstantiği Re • 

it, Akıaraya Muğla müata.ntiği Mu .. 

Romanyada 

Ducat'yi öldüren
erin davası --Iüddeiumumi bu hususta 
ithamnamesini okudu 
Romıınyada demir muhalızlaruı ma 

ıakemcsi devam etmektedir. Demir 
'luhalu:lar Romanyada Hitler'in Mil 
• S~yali.st fikirlerini tamim İçin te • 
ekliiil etmif bir cemiyeltir. Gi:di bir 
urette icrayi laaliyet eden bu cemi
etin mensuplarından bir f"hıs bun
'an bir müddet evvel Romen 8<1fveki· 

M. Ducat'yr. öl-:lünnüı, bunun üu
ne demir muhalulardan birçok lıinı 

eler tevkil edilmifti. Dün bu da
aJ.ıkında fU telgrcılı abUk: 
BUKREŞ, 1 (A.A.) - ffayaa Ajan 

ı muhabirinden: Aakeri müddeiumu 
1i Jeneral Petronikesku, demir mu
afızlara kartı ithamnameaini söyle • 
aittir. Herkeıı sert bir ithamnaıneye 
ıtizao- ediyordu, fakat ithamname 
üıünüldüğü ıibi olmadı ye herke • 
in hayretini mucip oldu. 

1 thamname, Jan Daka'ıım üç ka • 
linin idamın ıistemekle iktifa ediyor 
e batlıca dört demir muhafız reisi
ın auçlannın derecelerinin tayinini 
1ahkemeye bırakıyor, hatta diğer 48 
uçlunun beraatini iıtiyord\L Siyasi 
ıahafilde heyecan fevkalade olmuş
"· Umumi kanaat tudur ki, Perıeın • 
e rünü Yerilecek hüküm, itbamna • 
ıeye uygun olduğu takdirde bunun 
ıyaai neticeleri kabinenin istikbali i
n fena olabilecektir. 

İngiltcrcnin varidat 
fazlalığı 

LONDRA, 1 (A.A.) - Mali sene
in sonuncu günü olan dün, varidat 
zlalıiı 31.148.000 lngiliz lirası idi. 
aha;!iıt yekünu 724.567.000 lngiliz 
rası idi. Tahsilat yekünu 724.567.000 
gilİY. lirası ve masraf, Amerika borç 
r lAksiti ve amortiımanlan dahil ol 
ğu halde 693.419.000 idi. 

Esbak İran harbiye 
nazırı öldü 

TAHRAN, 1 (A.A.) - Eabak har 
iye nazın serdar Esat Babtiyari, 
htıtcdavidc bulunduğu hastahanede 

üzül iı.-bct ederek ölmÜtlÜr. 

biddin, Muğlaya Denizli müatantiği 
Cemal, Darendeye Şebinkarahiaar 

müıtantiği Rüfi, Denizliye hukuk me 
zunu A1i Rıza, Meaudiyeye, Gümüt"
hacık müatantiği Arif, Çepneye Ber· 
gama müatantiği Hayri, Savora Te .. 
fenni müstantiği Raaibi, Sultaniyeye 
Gebze müstantiği Seyfi, Yozgat aoli
ye mahkemesi aazlığına Cebelibere -
ket sabık azası Hulüsi, Suruç hakim
liğine Viranfehir müddeiumwniai Hü 
seyin Necati, Kandire müddeiumumi .. 
liğine Of müddeiumumisi Nezihi, U • 
zunköprü müddeiumwniliii- Söke 
ce:r ahikimi Abdülcelil, Ankara aulh 
ha.kimliğine Tekirdağı müddeiumumi 
muavjni Yuıuf Muammer, Söke c:za 
hakimliğine Diyanbekir sulh hikimi 
fuauf izzettin, Diyar.bekir sulh ha
kimliğine Diyarıbekir müddeiumumi • 
ai Hüseyin Rauf, Adana nıüddei.umu
miliği muavinliğine Mut müddeiumu 
miai Omer Bahaeddin, Foça hkimli -
ğine Urla hukuk hakimi Hilmi, Rüyan 
ceza hakimliğine Söğüt müddeiumu • 
misi Haaan Ihsan, Biga azalığına Yoz 
gat aza~ı Ali Şükrü, Arapkir müdde
iumumiliğine hukuk mezunu Musta -
fa, Saiteli müddeiumumiliğine hu -
kuk mezunu Necmettin, Divriğiye hu 
kuk mezunu llhami, Anamura hu • 
kuk mezunu Sami, Espire hukuk me
zunu Naim, Aksekiye hukuk mezunu 
Kerim Retit, Kulpa hukuk mezunu 
CenUI, Fataaya hukuk mezunu Nafi 
Ziya, Y alvaça hukuk mezunu Abdüa
aamet, Perteğe Diyanbekir icrda me
muru Mahir, Kahtaya Adana icra me 
muru Abdullah, Çemeşkezeğe Gazi • 
anteP icra memuru Macit, Viran§ehi .. 
re Merain icra memunı Şababettin, 

Babaeskiye Edirne icra memuru Va • 
sıf, Oaküpe Konya icra memuru Yal
çın, Raça Bolu icra memuru Zühtü, Er 
baaya Tokat icra memuru Rifat, Ofa 
Traüzon icra memuru Cemal, Bodnı
ma Muğla icra memuru Berki, Dina -
ra laparta icra. memuru Süleyman, 
Aldı.iaara Balrkeair icra memuru Mus
tafa, Pınarba.tına Sam.s.un icra memu 
ru Yusuf Bahri, Seyitgaziye Aydın ic 
ra memuru lbrahim, Gedize Bandır • 
nıa icra memuru Hii&eyin, Develiye 
Kayseri icra memuru Celil, Tekirdağı 
müddeiumumi muavinliğine Eskişehir 
sulh hakimi Ali Rüttü, Eslcitehi~ sulh 
biıkimliğioe lataobul ihti68.s mahkeme 
si katibi .Behiye Rahmiye Hanım, 
Maalkara müddeiumumiliğine Koca
eli icra memuru Ciiner, Rize müddei 
uınumiliği muavinliğine Giresun icra 
memuru Şakir Riiftü, Diyanbekir müd 
deiumumfliğine Bergama icra memu
ru Tacettin, Mut müddeiumumi mua
vinliğine Zonguldak icra memunı 
Şükrü, Gümüthane miUtanb1ı:l.iğine bu 
kuk mezunu Enver, Nusaybin müatan 
tikliğine hukuk mezunu Ali Sürey -
ya, Çerkeı miistantikliğine hukuk me 
zunu Hasan, Ankara aza müh:iınli
ğine Bala ceza hakimi Süleynıan Mu
hittin, Ankara aulh hakimliğine Me
nemen müddeiumumisi Rifat, Ban .. 
dırma aza müli.zimliğ-ine hukuk me • 
zunlarmdan lzezttin beyler. 

Bir Hint hükümdarı 

Gandi'nin deli 
Olduğunu söyliyor 

-o-

"Gandi iktidara gelince 
taassubun esiri olmuş!,. 
BUDAPEŞTE, 1 (A.A.) - Ram -

pur hükümdarı ve valisi Bahadir Han 
bir Macar gazete.aine beyanatında de 
mittir ki: 

"Gandi, delidir, gençliiinde pek a
kildi, fakat iktidar mevkiine gelince 
taassubun esiri oldu, hükUınetimiz 
boykotajıo teıhir edici vaitlerine mu 
kavemet edecek derecede mutedil ol 
muıtur. Biz, mümkün olduğu kadar 
dünya buhranını teıkine ve yıqamar 
ğa çalıfıyoruz. lktıaadi fenalıktan 
mümkün olduğu kadar azaltmak iç.n 
siyaset yapmaktan çekiniyoruz. 

Gazeteci, Budapeşteye Viyanadan 
14 otomobil ve 270 bavul ile ıelen 
bu hükümdarın bir otelde 22 odalık 
bir daire tuttuğunu ilive ~tmektedir. 

Kendisi 1889 dan beri hüküm aür
mektedir ve senelik varidatı 360 mil
yondur. 

BOMBAY, 1 (A.A.) - Gandinin 
yakinleri aivil itaatsizlik cereyanına 
karıı gizliden gizliye tefd>büsatta 
bulunmaktadır. Filhakika bu zeY&t 
tekrar bir oruç tutmağa tqebbüs et: 
tiği takdirde Mahatmarun sıhhati hak. 
kında endite etmektedirler. 

İşgal masrafı 
Almanya Amerikaya olan 

borçlarını veriyor 
VAŞiNGTON, 1 (A.A.) - Alınan 

hükumeti. 3 nisanda ifgal ve sair ma
sarif olarak Amerikanın istediği 50 
milyonluk borca mahsuben 1,250,000 
dolar vereceğini Amerika hükümetine bil 
dirmiştir. 

Bundan bir müddet evvel, Alman 
hükaimeti, bu taksiti verem.iyeceğini 
bildiriyordu. 

VAŞiNGTON, 1 (A.A.) - Hükü -
met, Alınanlann Amerika ordusu İfgal 
ınaıraf ı sermayesini ve faizini teskil c.. 
den 50 milyon dolara mahsuben İ,250, 
000 dolarlık faiz vennek tekliflerinin, 
diğer devletler tediyatı için esas ola
rak alınmaması kanaatindedir. 

------ - -----

HARİCi HABERLER " . - ·• i .• > ...,,,,, .. > • 

Mösyö Venizelos gene hü- ----...!!D~ 
- Yugoslavya Hariciye nazırı geliyor kômeti itham ediyor! ANKARA, 1 (Telefonla) - Yugoslavya Hariciye nazırının An -

kara ziyareti programı Hariciye v ekiileti tarafından hazırlanmakta -

' ' Bir sabah Prens Nikolanın 
intihap edilmesi, 

krallığın iadesi güç değildir.~ diyor 

• re ıs 

ATINA, 1 (Milliyet) - Cümburi
yetin onuncu yıldönümü münasebeti .. 
le dün '"Akropol Palaa'"ta ( Cümhu
riyeti koruma cemiyeti) tarafından 
bir ziyafet Yerilmitfir. Bu ziyafette 
M. Venizelo., bütün eski Cümhuriyet 
fırkalarının reisleri, aabık ordu umum 
kwnandanlan Papula ve Paraskeopu 
loa, Cümhuriyeti koruma cemiyetinin 
heyeti idaresi, ilk cümburiyet beyan
namesini ilin edenler ve birçok siya
si adamlar hazır bulunmuşlardır. 

M. Venizelosun nutku 
Liberaller fırkası lideri M. Venize

los ziyafet eanaımda &Öz aöyli-' erek 
Cümhuriyetin on ıenelik hayatı eana 
smda yapılan iıleri kaydetti ve söz
lerine devam ederek hitam bulan on 
aeı:.> içinde Yunanistanın beynelmilel 
münasebetlerini tanzim eden bükıl • 
metlerin ı&yü gayretlerini zikretti. 
Bundan sonra M. Venizeloa on sene 
müddet içinde icra edilen iatihsalat it 
!erinden bu müddet zarfında iOfA e
dilen 1220 kilometrelik yeni yollar • 
dan ve az bir müddet zarfmda hita
ma erecek olan 1400 kilometrelik yol 
!ardan bahsetti. 

Müteakıben M. V enizehsun kendi 
riyasetinde bulu-n hükümetin tesis 
ettiği şürayl devlete işaret ederek bu 
şôranın kanunların hüsnü suretle tat 
bikı hususunda ne kadar İyi çalııtığı 
nı ve vatandqlar için hükümetlerin 
fuzuli hareketlerine karşı bir zıman 
teşkil edildiğini söylemiştir. 

Badehu M. V cnizelos dahili mese
leler için funJan söylemiştir: 

- Lakin efendiler, daha cümhuri
yet idaresi mühim tehlikelere maruz
dur. ve bu teblike!ere karşı gelmek 
için müteyakkız bulunmakhğımız li.
mndrr. Cümhuriyet yıldönümünün tar 
zı teaidi arzeylediğim tehlikelere bir 
delildir. Gördünüa ki ne başvekil M. Çal
daris "cümhuriyeti ıeJamlamağı ken -
diaine bir vazife addetti ve ne de re-

M. Venizelos 

isicümbur cümburiyetin ytldönümü 
münasebetile bir beyanname nefret • 
mekliğiıni teklif etti. Hükômet bura • 
da da, Selanikte de Cümburiyeti ko
nıma teıkilatlannm resmi geçide İt· 
tirak için yaptıklar• talebi reddetti. 
Bunlar mevkii iktidarda bulunanlann 
da onlara mensup gazetelerin de cüm 
huriyete karıı hakiki hislerini iıbat 
etmektedir. 

Liberaller reisi aöz~erine devam e
derek cünıburiyet idaresi için korku
larım izah etnUt ve deınit!İr ki: 

- M. Çaldaris gerçi ciddi olarak 
cümhuriyeti tanıdı ve lakin halkçılar 
tarafından bize hiÇ bir teminat veril
medi. ve binaenaleyh bir sabah Prens 
Nikolayı reis olarak intihap etmeleri 
ve böylece tahtı kralinin tekrar iadesi 
güç değildir. demiftir. 

--~~-~~~~~~------~~~~~~--~~ 

Almanya.nın kara, hava, 
deniz kuvvetleri bütçesi 

8 milyon frank fazla 
" Koyu renk ordu ,, nun bütçesi bu sene 

1,364,500,100 mark'a baliğ olmaktadır 
PARIS, 1 (A.A.)- Havas ajansın

dan: 
Jurnal de Deba'run Bertin muhabiri 

milli sosyalistlerin ilk bütçe kanununun 
tetkik ederek kan, deniz ve hava kuv
vetleri için tahsis edilen bazı rakamlan 
kaydetmektedir. , 

Bütün Alritan ordusunun kara kuv • 
vetleri için maoraf bütçesi toplan ola -
rak 654,643,550 marktır. Bu bütçe ge
çen seneki bütçe yekunundan 300 mil· 
yon frank fazladır. 

Muhabir, bu fazlalığın Alman ordu
suna fu suretle taksim edildiğini bildi
riyor: 

1,700,000 mark uor1
1u müdüriyeti., 

için, 10,000,000 tedıizat, 4,000.000 iaıe, 
23,000,000 iskan, 11,000,000 ealüıa ve 
mühimmat, 1,000,000 sıhhiye iıleri, 12, 
000,000 sabra telsiz aletleri ve istihki· 
maL 

Deniz kuvntleri için bütçe 236,243, 
200 ..-ktır. Bunun 27,471,450 markı 

Macaristan ve 
Roma itilafı 

Macar Hariciye nazırı 
vaziyeti anJahyor 

BUDAPEŞTE, 1 A.A. - Hariciye 
nazın M. Kanya, Azest gazetesine be • 
yanatta bulunarak demittir ki: 

Sulh atkından mülhem olan Matar 
siyasetinin ıayeleri milli emellerin mua 
lihane vasıtalarla tahakkuku Macar 
istiklali ve bütün Avrupa devletlerile 
müsalemetpenenuıe bir tqriki mesai i· 
le tahakkuku istendiği iktısadi refah
br. 

Mac:aristamn Tuna ndisindeki vazi
yeti kendiainin merkm Avrupa mese
lelerinin hallinde eaaslı bir imi! olma· 
sanı istilzam ebnektedir. 

Roma itiliflan evvelce de dostluk 
bağlarile bağlı olan üç devletin siya
si münasebatmın bir ittirat albna alm• 
maaı demektir. Bu itiliflar bir mer
kezi Avrupa bloku Ye yahut yeni bir 
devletler grupu tqkil etmemiılerdir. 
Bu husus üç devlet münaaebatınm te
cerrüt kayıtlarile siperlenmemİf ol • 
masa ve buna mukabil iltihak kapm • 
nın diğer devletlere açık bulunmuı ol
masile sabittir. 

Roma itilaflan Macaristanm bari· 
ci siyasetindeki hareket serbestliğini 
tahdit etmemiıtir . ., 

Viyanadaki mahbus naziler 
ViYANA, 1 (A.A.) - Hükômet, 

rejime aadık kalacaklarına yemin e • 
den 100 mahpua naziyi tahliye et • 
miştir. 

zabitan ve efrat ma&f&b• 23,740,SCO Ü 
erkaru harbiye, techizat ve iakıin, 27,000, 
000 u gemiler ve terıane ı.niratma, 
1,577,400 Ü istihkamlar ve top 4,264,000 
mark tahsis edilmittir. 

Hava kuvvetleri bütçesi 210,186,750 
marktır. Hava müdafaas~ 50,103,250 
mark tabıis edilmiştir. 

Tali bir çok bütçelerden sonra hü • 
cuın kıtalarına ve göniı1lü itÇilere 250 
milyon mark tahsis edildiği görülmek
tedir. 

K......, deniz, hava ve "koyu renk or
du,. nun bütçeleri yekunu 1,364,500,100 
marktır ve heyeti umumiye itibarile s.,_ 
kiz milyar farnk fazlalık ıöatermekte• 
clir. 

Muhabir , yukardaki bütçeye dahil ol 
nuyan 1,095,270,000 marklık bir tah· 
sisata daha işaret etmektedir. Bu meb. 
lağ harp ~ülleri ile nazi ihtilil efradı
na tabıis edilmİ.ftir. 

Japonyanın Çin 
Hakkında emeli 

--o-
Japonya Çinde himaye 

tesis etmek istiyormuş 
MOSKOVA, 1 A.A. - Tas ajansı 

bildiriyor: Gazetelerin Şangbaydan al • 
dıklan '""ı • ·ala göre, Şanghaydaki 
ecnebi rna.. ..i Suntsenuenin tCf'Obbü
sü üzerine Çine gelen beynelmilel ban• 
ker grupu ile devam ebnekte olM mü
zakerelere husuai bir ehemmiyet atfet
mektedirler. 

Bankerler beynelmilel bir konsoni • 
yom namına Çine mühim bir ikrazda 
bulunmak meselesini tetkik ediyorlar. 

Japon mÜmeHilleri Şangbay banker
leri ilo müzakereleri aıraımda, Çinin 
vaziyeti ecnebi sermayesi yatmlmaıı· 
na müsait olmadığını bildirerek bu 
pliından vazgeçilmesini istemiılerdir. 

Ayni zamanda Japonya, aağlam bir 
Çin - Japon itilôfı akti mukabilinde 
Nankin hükiimetine ikrazda bulunma- 1 

yı teklif etmektedir. Japon diploma • ! 
sisi, tqekkül halinde bulun.an mali kon 
sersiyoma ıurasını açıkça anlatmııtu· 
ki, Çin ile diğer devletler arasındaki 
münaaebata müteallik bütün mesele • 
terde son söz Japonyaya ait olmalıdır. 
Zira prkta nizamı temin edebilecek 
kuvvet onun elinde bulunmaktadır. 

Japonyanın aldığı bu vaziyet, bu
nu Çinde açıktan açığa Japon himayesi 
tesisi tetebhüsü olar:ık telakki etmek
te olan mali mahafildo fevkalade in
fial tevlit eylcmitlir. 

dır. 
Geleceği gün henüz tesbit edilmemiştir. Nazırın 15 nisana doğru 

gelmesi muhtemeldir. 20 nisanda 30 Yugoslav meb'usu da şelırimize 
gelecektir. 

Ruşen Eşref Beg Tirana gidiyor 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Tiran elçiliğine ~ayin edilen RUJen 

E,rel Bey bugün Hariciye vekilini ziyaret etti. Ru1en Eşref Bey ya -
rın akşam hareket edecektir. 

• 
l zmirde dilsizlerin muhakemesi 
IZMIR, 1 (Milliyet) - Dilsiz mektebi müdürü doktor Necati Ke

mal Beyi öltliirmeğe tefebbiü etmekle maznun 12 dilsiz gencin mu
hakemelerine bugün asli>'e ceza mahkemesinde ba.,lanacal<tı. T ercü -
man bulunmadığından muhakeme 12 nisana bırakıldı. 

• 
Tay yare fil omuz I zmirde 

IZMIR, 31 ( A.A.) - Yunanistana giden tayyc•.,,, filomuz bugün 
saat 13 te lstanbul tarihile şehrimize dön;nüştür. 

Fethi Bey Londraya vasıl oldu 
LONDRA; 1 ( A.A.) - Türkiyenin yeni sefiri Fethi Bey dün 

Paristen buraya gelmiş ve İıtasyonda karfılanmıştır. 
Fethi Bey, "Memleketimi lngilterede temsil etmekten memnıı. 

num. iki memleket arcaındaki münasebatın çok doıtane olmakta de
vam edeceğini ümit ederim,, demiştir. Fethi Bey istasyonda kısa bir 
görüt.neclen sonra sefarete gitmiş tir. 

• 
9 Eylül l zmir panayırına rağbet 

IZMIR, 1 ( A.A.) - Beyne/milel dokuz eyliil panayiri için hariç
ten bir çok müesseseler müracaat etmektedir. Bu meyanda , lıken
deriyeclen de müracaat vaki olmuştur. Panayirin makladı yalnız ıatıJ 
değil, lirmayİ tanıtmaktır. lktısat vekiiletinin inzimam eden müta -
lecaı üzerine panayirin ismi sureti katiyede tesbit edilmi,tir. Panayi
rin adı beynelmilel dokuz eylıil lzmir panayirldir. Panayir, bu se • 
ne 50,000 metre murabbaı bir saha üzerinde kurulacaktır. 

Balkan kon/ er ansı azalarına ziya/ et 
ATINA, l ( A.A.) - Reiııicüm hur M. Zaimis Balkan konferamı 

azalan fere/ine bir öğle ziyafeti vermi,tir. Hariciye nazırı M. Mak • 
simoa pazartesi günü Büyük Britanya otelinde bir çay ziyafeti vere • 
cek ve buna müteakip bir resmi kabul yapılacaktır. 

Sonuncu içtima salı günü alim piyat stadyomunda vuku bulacak • 
tır. Dünkü içtimada M. Papanaatasiyu, Balkan misakı, Balkan konle· 
ransının mukarreratına tamamile uymuyorsa da, her halde mühiın 
bir hadise te11kil etmekte ve itilafın bir Balkan ittihadı suretinde in
kişafı için, konferansa mesaisini idame ve tevsi ettir«ek daha bü • 
yük mükellefiyetler tahmil eylemekte olduğunu söylemi~tir. 

Kağıt fabrikasının projeleri 
'ANKARA, 1 ( A.A.) - Aldığımız malıimata göre, Sümer Bank ta 

rafından memleketimizde kurulacak olan ilk kiiğıt fabrika.sına mü • 
teallik projeler hazırlanmıf ve bu fabrikaya ait makineler siparİf edil
miştir. Fabrikanın kurulu, yerini intihap etmek için yapılmakta olan 
tetkikat ta bitmek üzeredir. 

İlk tren dün Yolçatıga vardı 
ELA.ZIZ, 1 ( A.A.) - Bugün Yolçatı istaayonıı işletmeye açılma 

ve ilk tren saat 8,55 te Mersine hareket etmiştir. Cümhuriyet hükU.". 
metinin bu feyizli nimeti fehirde ve memlekette büyük minnettcalılı 
uyandırm11tır. Yolçatı ile Eltiziz arası inşaatı ehemmiyetle ilerlemel.
tedir. Yakında ray fer,iyatına başlanacaktır. 

Paskalya 
·~-

Avrupada vapurlar trenler 
dolup dolup boşalıyor 
PARIS, l (A.A.) - Paskalya mü

naııebetile Ye havanın ıilzelliğinden 
istifade için Parisliler sayfiyelere ıit
miflerdir. Buna mukabil her sene ol
duğu eibi vilayetlerden ve ecnebi 
memleketlerden bir çok ziyaretçiler 
de Parise ıelmitlerdir. 

Ecnebiler arasında billıuaa lngi
lizler, Almanlar ve Belçikalılar da 
vardır. 

Muhtelif hatlarda tren Ye Yapur ser 
vialeri iki, iiç misline çıkanlmııtır. 

Paskalya münaseebtile birçok ser 
giler tertip edilmiıtir. Bu arada Tüi
löri'de Dom~'nin tabelalarından ve 
nıilli kütüphanede de gene Domyenin 
litografilerinden birer ııerıi açılmıt
!Jr. 

Bundan bqlı:a karikatürcüler ser • 
giıi, bir tark baldan ve bir de Japon 
eıtampları yapılmııtır. 

Ağızları tıkalı elleri bağh 
alh ceset 

BREMERTON, - V&Jinglon - l A. 
A. - Bir eski bakkalın mnde elleri 
bağh Ye ağızlan tıkalı 6 kitinin cese-

F asta vaziyet 
Şerif imparatorluğunun 

vahdeti temin edildi 
• 

RABAT, l (A.A.) - Havas Ajan 
11 muhabirinden: Jeneral Jiro'nun aey 
yar ırrupu, aabableyin Tinduf'u itıal 
etmiıtir. Bu auretle ııerif imperatorlu 
ğunun vahdetini temin eden 1934 ha, 
rekatı bitmi§tir. 

Bu harekat, sahranın henüz Fran• 
11:r nüfuz:u altında bulunmıyan aon 
vahasını Franaaya temin suretile fArki 
sahranın tamamen aulhe eriıtirilmesi 
harekabnı kolayl&§tıracaktır. 

M.,,.cudiyeti on yedinci aaırdaa 
beri kaydedilen Tınduf 1855 aeııesine 
doğru büyük bir refah içinde idi. Yir 
minci aaır ba§langıcmda bedniler ta 
rafından yakılan Tinduf, çöle doğru 
Fas yolunun h&Jlangıcı olarak ehem 
miyetini kaybetmiıti. -di bulunmuıtur. Bu al!J kiJi tabanca 
ile öldürülmii§lenli. Olenler, bakkal, 
kansı, hizmetçisi, bir aabık bahriye 
zabiti ve bakkalın iki komıwadur. 
Cinayet, 48 aaat evvel yapılmııtır. EY 
kiımilen aoyulmuıtur. Bakkalın kan
sının fevkalade büyük kıymeti haiz 
elmaılan olduğu söyleniyordu. 

İTTİHAT ve TERAKKİ 
Çarşamba günü 
Başlıyoruz •• 

dabaeddin Şakir Beyin bıraktığı vesikalara göre yazı
lan bu tefrikayi ÇARŞAMBA gününden itibaren tefrikaya 
ba,lıyoruz. 

Şimdiye kadar meçhul kalmıt bir çok veıikalan iktiva 
eden bu tefrika ITTIHA T VE TERAKKl tarihinin karanlık 
kalını• bütün noktalarını aydınlatacaktır. 

- .ÇARŞAMBA GÜNÜ 

~--------------=--·--------------



S:LE 
Balık kıtlığı 

Dünkü gazetelerde nisan balığına 
teudüf edilmedi. Eğer vnr da gözüme 
ili"""°di ne hamsi nevinden ulak bir teY 
olabilir ki ehemmiyeti yoktur. Demek 
bu aene balık kıt. 

Doğruou ben gazetecilik namına bu· 
na ıevindim. Çünkü her sene muvaffak 
olamam.ıı hirtakım çirozların (Niıan 
balığı) diye ortaya atılmasından kendi 
hes..,nna .bir utanç duyuyordum. Bu se
ne §'İilı:Ür olmadı. 

Dün de yazdım ya! Niıarun biri artık 
ıenenin en az adam aldatılan günü oldıı. 
Çünıkü aldatmak iıtiyenler: 

- Bugün nisanın biridir. Heri<es dik· 
bt eder, buzün olmaz ... diye çekinirler. 
Aldatılmak ihtimali olanlar da: 

- Aman bugün nisanm biridir, ad
aldatırlar.. diye dikkat eder. Binaena
leyh (aldattı • aldaııııı) hareketi az o
lur. Onun için temenni ediyonım: Ket
ki her gün niaanm biri olsaydı 1 
Havadar ve gÜneşli binalar 
Belediyemizin bir k.orarını öğrendim. 

Yeni yapılacak binalann bava ve c\inet 
alabilecek tekilde yapıhnalarrru kon trol 
edecek ve kanutlılı: ve Jı..,,asız binalarm 
İnfasına müsaade etmiyecelmıiı. . Mü. 
kemmel bir karardır bu. Lakin bir112 geç 
kalmrt gibime weliyor. Neden? 

Ta çoeulduiumclan beri qitirdim. 
Belediye mahalle İçlerindeki bostanla· 
an ana halinde ~alMDp satılmasına 
miiaaade etmeocmiı. s.Debi o maballenin 
lurva alma~ma yardım etti"" · · I" Ge-

t -•--- • • . • gı JÇID 
ae ~ lfltirdim: Nerede bir mahalle 
olaeak kadar büyük bir ana ifru edilir
.., bedna olarak bir k.orakol, bir mek· 
tep, bir cami u-au verilmek lizmınııf .. 

Ba İ!.İttiğim eöslerin hakikatle :rakın· 
Lk deracecini bilmem 11ma fU auaJ her 
zaman içimde bir uktffir. T aıluimdeki 
esli Talimhane meydanına yapılsmş o
lan - Evliya Çelehi tab4'ile - (Şeddi.· 
eli) -lımanlann hemen hemen yan• 
•~dan fazlası cünetıiz ve hıov .. ızdır. 
Bıdayeten öteye beriye tek tük yapıldığı 
ZlllDan havuı "" 1[Üne§İ bol olan ba bİ· 
naların etrafı diğer intulla aımldılcça 
tııbii onlar da Galata'nm bazı arka ma· 
balleluindeki ufunetli yerler Poi rtılnm 
•e havasızlqmıya haıladılar •. Şimdi §U 

•uali ııorvyorum: Bu talimhane UM tın
da ifru lıaritaaı belediye fen heyetinden 
ceçerken bu lrocaınan botluğun f<llare 
verdifi rtıl< ve havaya mukaıbil inlerine 
~alar yapıldılı zaman orada oturacak 
binlerce nüfınun hayatına IQzım olan ha· 
va •e gÜnq diitünülerek anada ve ao
lraı.ların birl"flilderi yerlerde bir iki u· 
hık meydan veya park yeri neden hırıık· 
tırılmadı? .• 

Bazı sualler vardır ki; onlara cevap 
•en1rnez. Ama neden .....nlmez? CeV11p 
verilemez de ondan. Bu ....ı ele onlar
dand~. ~caba o umanlar iteledi ye fen 
heyeti ıruneı ..., ı...vamn lüzum- bu· 
günkü ka.dar İnanmı! deiil mi idi?_ 

C"tlıangirde de vuiyet &f&iı yulran 
llyle. Böyle balı:iki fvaartlar ......ı.:en iDii· 

halleleri lıımılandımıalı: "" cİİJMtlemek 
inıkinlannı bçmp timdi binalarm b«
Yaıız ve gilneısiz olmamaaına dikkat et· 
mek - fena cleiı1 ama - geeilmıİf bir 
tedbirdir. Çünkü inıaat durdu. 

FELEK 

Hamit Bey Üniversitede• 
B. k - • 

l ır .. aç gund-ı.e,; tehrimizcle bu-
llDlln :rühelı: tedrisat umınn - ...,,rü H" . Be muu., 
anut Y iİDİ•eniteye giderek bazı zi· 

Yaretl,..de bu.lanımıttur. 

Polis olmak istiyenler 
!'olia meıJeiine tıinnek lçiıı Emniyet 

M.ud.ürlüğüne ( 90) Efendi müracaat et· 
mıı~- Bu efendilerin iııı:ıtilıanlan dün 
Emmyet Müdürlüiünde w·· · · u·· .. B • m ur ml!IWIDI 

111 
~IZIU .eyıa rİyMetİ aJtınd.a Ye tulıe 

iu~rlerınden mürekkep bulunan polis 
ap hey ti" •·-'-dan lmtiba,. -·e ~-~u. . yapdmıtlır. 

eektir. ..ı., tetkiki birkaç gün ıöre-

Deniz yolları tarif esi 
Deniz yollan tar:ifel-..:-· t-·L .t d ı...m · D --• ....,, e. !9' ısyon 8'!İa Ticaret müdürlü 

fünde lktıaa~. vekaletinin deniz ve ha 
va yollan mustqan Sadullah Beyin 
riyaae.tinde öileden evvel ve aoara ol 
ınak üzere iki içtima yapmııtır. Dün 
kü içti.malarda yük ücretlerinin tea • 
bitine başlamnııtır. 

1 BORSA 1 
(lı Bankasından alınan cetveldir) 

· 31 Mart 1934 
Akıaın Fiyatları 

. lıtikrazlar 
latilnazı dahili 96 
l93J latilın·uı 98 50 

Tahvilit 
T. ••keriye 
Elektrik 
Traın•ay 
Tünel 
Rıhtnn 
Mü1Deaai.I 

fj:r.1r: .. D. Yollan 2:so 
aıturlı: 29,IS 

• ıı 28,:ıs 
• ili 28,40 

Gümrükler 
Baidat 

,. il 
8 Kuponsuz 

9.78 • " 111 
ESHAM 

lı Danı..., N._ 10 f R .. 
H·-·ı· C!JI .. •ı ":'""' ı.11• 10 İ el f 

• .. M'ucaııa 108 e on 
T\ırki.,. Cü.nh.U~ Terkoa 
ı i7et Bankası 63.,25 i ~~ento 
TranıTay 36 •t der. 

Şarlc: deJ' 
Anadolu Hiıae 28 35 B 1 · 
• · H , • 7• .,.... &)"rİJ• 15 c_ rk 

"-"" bl , ceza 
ÇEK FiYATLARI 

Paria 12,06 t Prai 
Londra 643 J B• rlin 
Nüyork 79.32 Ilerlin 
MiLıno 922 1-2 Hadrı t 
Ati" • 83,36 
Cenene 
Brüksel 
Aın ı terdam 
5Qfya 

2 .45.75 
3 40.54 
1.17,75 

Bel ırat 

Zloti 
Pengo 
B ük rct t 

64,66 h1oakova 

N U K U T (Satı ş ) 

O r-. Fra sız 
1 D o lar 
1 l , t erli n 
O Lir~t 

20 F. B. J,ika 
O Dr•h.mi 
O 1. I ıv çte 
O L~:ı 
1 Kur Çek. 
1 Florin 

~~ı 
l G!J 
ı24 
6~5 
214 
115 
21 

8 18 
2 1 

·~ 1 

ı şm •. Av. 
1 P ezeta 
l f\.1ark 
1 Z eloh 

20 Ley 
2.0 Dinar 

1 Çernovı ç 

Al t!n 
l t 1ecidi ye 

B aknol 

9,78 
-.--.-
17,75 
54,95 
46.15 

48,35 

4,10 
il 

ıs,so 
12,50 
18,65 

1,65 
1.55 

4 

19,08,75 

1,99,90 
ı.ss.11 
Ş,82,30 

3-l,98 
4,21 
2.69 

79,62 
10,87,75 

Kur u t 

24 
16 
49 

23,50 
21 
S3 

-·· Q32 
33 1-2 
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EHIR HABERLER 

EKONOMi 

İskonto ve 
İskarta meselesi 
Tütün kongresi bu işle 

uğraşacak 
Uzun aenelenlen heri Türk tatün 

ticaretinde ekaeriya aatıcı ve bazan 
da alıcı aleybine netice Yeren oakim 
bir itiyat Tardır. lakonto Ye ialtarta 
ialmlerini alan bu adet yüzünd.,. b ir 
taraftan. alıeı ile oabcı arumda dai • 
mi emniyet&izlik yer bulurken diier 
tarı.ftan da Tiiri< tütünü hakiki aalıf 
kıymetini bir türlü bulamamaktadır. 
An~~ 15 niaanda toplanacak o
lan tütun kongre&inin hqlıca kon11f , 
ma meV'ZUUllu bu mesele tegkil etmek 
todir. latanhul Tıcaret adasının kon· 
ıreye verilmek Üzere hıuırladqı ra
porda da bilhaaaa iakonto - i&karta 
-ıeoinin bizde INıılangıeı ne suret
le inki.-f ettiği tep-ih edilmektedir. 
lktıııadi mahafilde bugüniin •mmmi 
kanaati ial<onto ve iııkartaıun tütün 
ticaretinin tamamen kalcbnbaaaı la
zımgoldifi merkezindedir. EM- itti 
aene ev...el Ankarada yapılan tütün 
~e b11J1a karar ver:ihniıti. 

Bulcaristanda yeııi santyi 
kanunu 

Bulıraftatan yeni bir 1BDa7İ kanunu 
,....ıaıtır. Ba kamında bilhassa hang; 
lm_ı!n •-)'iin ne fd<ilde himaye edlJe. 
c:egı te.m edilmektedir. Bu üıuı,.., tek· 
liıoia bizim ınanlekette de tatbiki ve fay
~ olup olmıyacağınm arqtırılmaı 
için Tic:a- Odası kanunu tercüme ettiı-
ınektedir. 

Fransa Yunanistandan tutun 
satın alıyor 

Yunaniııtula Fra- arasında akd.. 
e1en yeni ticaret muaheıleıl Yunmı tü· 
tüncölüfü için mühim bir İatifadeli m.ad· 
deyi ihtiva etmek~~· Ba muahede~ 
uzaran Franı12 repn Yımaniatandan 
10 snilyon dnıbmi kıymetine kadar tütün 
mUbayaa edecektir. 

Po'.onyaya ihracat 
Polonya ile Çekoel<mık:ra arasmda 

yapılan oon ticaret muıbecle9İ bir kısmı 
ihnç ~ Pelonyaya ibracı için 
aoüait bir :rol açmqtır. 

Polonya Çekoalovakya tKaret anlat· 
mammı Çclroalovakyaya ~ en zi. 
7ade müsaadeye muhar dc-rlet hakkm
olan Polcmya ile tiearet anlapna11 olan 
diğer memleketler ııibi biz de iıtifade 
edeeejia. Bu meyanda billıa- taze Ü· 
ıWmlerimiz "" halılanmız için Poloaya· 
da geni! 11.r aetı1 •aha11 açılnu! olmak
tadır. 

1,200,000 kilo tattın satacajjız 
Çel<oılonk reji.i Türk tüttlıılerinden 

l,Z00,000 kilo aatm •imal< için lııir mii
nakııaa llÇDll!br. Ba tiitünlcrin bedelinin 
nnft Türk para11 alarıık ve c!iier nnfı 
da Çekoslvvak eıyasile takas sııretile ~ 
denecektir. 

Almanya ile bir anlaşma 
yapmaya çalışılıyor 

Al~lmuz malilmata cöre tütün itle· 
rile alikadar ımıt.afilimizle lıir kısım Al· 
~ m~.seleri ar•ında Almıınyaya 
Türk 1!iti!"u vermefe mukaıbil Ahnan· 
yadan ~.tiyacımız olan baza ınabc -eyi 
olmak IÇln bazı temaslar yaınlmalı 'ır. 
~A-~y~:!' aoa sonelerde tütün ~.erİ· 
>"•u•- 1[vnuen ia1ıipf k memJ k t 
., ziyade tütün" e e e 
tim" • •. ih ...... tı ,._,. -1e1ı: ... 
~ tutün ihracat müe.-eler:ini dü-

tiindurmelctedir. 1 
Bu t-aılar .. t . . . 

takdirde .?>!:'•pe ~etice verdiğı 
l __ , . Alınan tutun zenyatmm geni~ 
-........-.. rn.n "erec ... . . . y 

tütün ihra .eırı .aebc:e m-ıel<eümıiz ) 
PBcaktır. catı il.zenne -daha az teıir Y•· 

Kibrit fiatların
daki tenzilat 

Herhangi bir buhrana 
meydan verilmedi 

Kibrit fiyatlarmda tenzilit dünden 
itibaren tatbika baılandı. Bu iıin tat 
bikmda bir inza olmemnıı için alı -
nan tertibata rağmen dün ıehrin bazı 
semtlerinde kibrit bulunamamııtır. 
Maamafih ınnumiyetle bu iı iyi bir ıe 
kilde cereyan etmiştir denilebilir. Dün 
kibrit bulunamıyan Şiıli, Eyüp ve ban 
liyö köylerile Boiaz köylerindeki ba
zı yerlerde bayiler tarafından akıama 
doğru kibrit getirilmiı ve ihtiyaç te • 
min edilmittir. 

Diin balkın küçük kibrit kutuları
n~ naz~~ .. b~yük kutulara rağbet 
goaterdıgı gorillmekte idi. Bunun se • 
bebi de küçük kutuların ancak 20 pa 
ra ucuzlamıt olmasına mukabil büyük 
kut\lların 30 para ucuzlamıt olması
dır. Bu vaziyeti~ an.Iannda ancak on 
P.~a fark bulunan büyüle kutular kü. 
çuklere nazaran daha karlı buunmak 
tadır. 

-<>-

Şehir tiyatrosu artistleri 
turneye çıktı 

.. Şebi~ Tiyatrosu Nisan başmda ta
tı]ı faaliyet --ettiğinden artiatler dün 
sa.ha h An~dolu turnesine çılanışlıır • 
dır. Temsıl heyeti .,.,,·ela" 1 . 

n 1 k . . zmıre. ıon 
ra a 1 eıır, Eakışehir An, K . s· s ' tiara, ay-
serı, ıvas., ."Usun, Trabzo c· 

Z n, Jre -
son ve onı:ul a id ki _ _,. T 

"k" .... • :-ıır ur 
ne ı ı ay ıu i T rnc c c~ddi 
eseri r teın ıl e 1 <t'r. 

Diinyamn uryıiı bibük seyyah vapurlarından biri olan Gretza dün li · 
manımaza gelmiffir. Vapıuia 270 seyyah vardır. Seyyahlar dün ıehrin 
pyanı lemtlfll yerlerini gezn4lerdir. Vapur bugün Akdeniz limanla -

nna hareket edecektir. 

Ekmeklere yapış
tırılacak ullar 
Ziraat bankası ha:ıırlık-

lanna devam ediyor 
Bayramdan evvel ~imbıe :elıniı 

olan Ziraat Bankam lılıecliai idare re. 
iU lal>it Bey bu.-a
da Ba-k..- al& ... 
kadar olduiu ba.
u miihim itleı·le 
m"fflll olmakta -
dr. ıı. cümleden 
01-k, Sabit Bey, 
b:illuıHa pei<.&'akın 
da Büyük Mille t 
Mediüacle kanuni 
yet keobe-ine ve 
deı'hal tatbikma 
cef,ilmeıine ioti -
zar olunan buğda 
yı koruma kanunu 

SABiT BEY na ait hazırlıklar· 
la iıtigal etmekte· 

dir. Sabit Bey alaka.&ar rnahafille bu 
mev%U üzerin4e temaslar yapmo.kta
dır. Ekmeklere y ... 11tmlacak pullar 
dam&a matba.umda basılmaktadır. 
Banka, tatbikatta miiflı:ülata tesadüf 
edilmemesi için esaslı tedbirler almak 
ta ve hazulıklarda bulwupaktadır. 
En büyük ekmek müatehliki buhman 
lıtanbulda bilhaua tatbikatta bir 
miifkülat çıkmama11 için 4'mdiden 
azami dikkat ....Eedilmekte4ir. Pul 
aatı~ı Ziraat bankasından idare edil
mekle beraber belediye hu haı1111ta 
yardımda bulunacaktır. ----

İmtiyazlı 
Şirketler 

-o-

Nafia Vekaleti şehrimizde 
geniş tetkikat yaptırıyor 

Nafia Veki.leti ıehrimizdelô imtiyaz· 
lı firketlerin vaziyetleri etrafm.daki t~t
IUkatmı genişletıniftir. Bu tetkikatı lınz. 
zat idare etmek üzere Na V ekileti 
imtiyazlı Şirketler umumi müdür vekili 
Etem Bey memuren ıehrimizde bulun· 
maktadır. 

Etem Bey r.ıaayyea birkaç mesele ile 
tercihan n:ıetCUI olmaktadır. ilu meyan. 
da Tramvay Şirketinin yeni hatlar inta· 
aı karJılığı olarak aldıiı ve geri alrnma· 
11 lizımgelen 3.600.000 lira meselesi 
Yardır. Etem Bey bu paranın alımş ,ekli 
nafia ve belediye ile yapılan anlqmamn 
tarzı hakkında tetkikat yapmaktadır. 

Diğer taraftan tetkik edilen ıneaele
lerin bapnda gümrük ambar n antrepo
larmda 5enelerden beri kaybolıın ve kıy· 
meli alb milyon lirayı bulan euanm Ta
ziyeti de buluıunalrta olduğu oöylen· 
mektedir. Bu eşyanın wümrük reemi ,..,. 
rilmeden piyasaya çıkarılarak satıldıiı, 
hatta bir lcumuun ıahipleri tarafıııdan 
satın alındığı söy!.ıımıektedir. 

Telefon Şirketinin halka iade ebnMİ 
liizımgelen para da üzerinde Jnefgul olu
nan meselelerden birini te,lcil etmekte
dir. 

Etem Bey ayrıca lıütiin imtiyazlı pr· 
!1oetlerin inrtiyaznamelerini, taahhüt et· 
tikleri tartları ifa edip ebnedilderini, 

sraf suretlerini umumi bir aratbrma
ya t9bi tutmaktadır. 

İbrahim Tali Bey Bir prens tayyare ile 
Ankaraya gitti gelecek 

ikinci Umumi Miiiettjı it.rahim Tali Tayyareci Prenı Biyezlıo'nun kentli 
Bey dün !"hrimizden Anluarııya hareket tayyaresile 4 nisanda JC!hrimi:ze gelmui 
ebaİftİr. beklenmektedir. Y aDJnda pilot olarak 

binl>aıı Manı;iyo • Realro -'-ektedir. -o-- "~ 

Polis mektebi imtihanları ~,::Ji;:!~.t;i!t'."'~ya Aero kuliibünün 

Polis mektebinin 441 nıcı ılewe.i tah&i- Tayyare lıtanbul • Eski,dıir • Adana 

liyeoine dün nihayet verilıniıtir. Dün- kara yolu ile Mnıra gidecektir. Mmr· 
dan ne vakit döneceği henÖz belli değil

den iti>aren umumi imtihanlara baı!an- dir. Tayyare lıtanbu.la &eldiği zaman 
mııtır. lmtluınlar bir -:r devam edecek· Tayyare Cemiyeti erkanı ve daha birçok 
tir. zevat tarafından karşılanacaktır. 
----------=iliKlmmı::lm::lllaılll:D:llllml .... mml ............ 

Biz böyle düşünüyoruz, 
Siz acaba ne dersiniz? 

Zavallı lnsull milyonlannın ifİn· 1 
de pinekliyor. Ve ne yapacağını bi
lem'"" v<Uiyelte rahat yü.&üne 
ha6ret çekiyor ..• 

Fakat acaba -.ıallı olan kim • 
dir? lnsull mü ;yokaa altın mı1 Şim 
diye kadtu biiliin dünyayı, iıuanlan 
ve hatta polpitikay. bile altm idare 
ettiği halde, bui'Ün lnıtull'ün ııazi· 
yetile İfİn ter•i döndüğüne ue po .. 
litikanın aUınlarr zincirbent ettiii
ne ftıhit oluyonız. 

lnaull'ün oenıeti n<rden kendm 
hakkında takip edilen bu politika· 
yı .. mağlup. edemedi? Halbuki bu • 
lfUn Amenkalı bankerin tahtı ta • 
sarrufunda • bulanan para bir dev· 
le~ bütçeai kadar muazzam.dır. 100 
mıl;yon dolar diyorlar ... Bütün an 
ü,..,rinde topu topa 11 milJIGT altın 
dolar kıymetinde altın bulunduğu
nu nazan dikkate abr•ak IRJJull'ün 
vaziyetini açıkça i'ÖrebilirU. Ame· 
rikalı bankerin aerl>dini altına irca 
eder ve bu cihan altınına ni•bet e
der•ek bu adamın dünya altınlan • 
nın Ufağı yukan binde birine malik 
olduğu meydana fıkar .•• 

Bir adam bu unıeti mahdut bir 
in•an hayatı müddeti zarlmda na • 
sıl yapabilir'! Herhalde, bu çok 
mühtacı tetkik bir meseledir. Bize 
kalrra~ ba paranın kazanılmatr.nda. 
Amuıkada çok mühim ba%1 adam· 
lann dahil ve tesiri olduğu muhak
kaktır. Çünkü Amerikanın iktısadi 
tarihinde bunun misalleri rJardolt: 

Bundan dört beş sene evvel Te
apopt - Dome civarlarındaki dtıJ
lete ait petrol membalannın ele ge 
çirilmesi için Harry Sinclair ve 
Edward Donhey namındaki iki kişi 
o .zaman Dahiiye nazırı olan F all 
ile anlaşmış ve bir itilıilname imMJ 
aına muvaffa kolmuşlardı. Fakat 
aradan bir müddet geçtikten &onra 

Doheny'in FalPe o unada yüz bin 
dolar yolladıjı, Sinclair'in Cürnhar 
reisi Hardin,'in intihcrhı için çok 
mühim paralar sarlcttiii meyd.,.a 
çıktı. Halbuki Dahiliye mr:arı Foll· 
ü de mevkii iktidara 6etiren Ha • 
ding idi .• 

Bu meaeleler ortaya atılınca hü 
kilmet bu iki petrolcü aleyhinde 
va%iyet almağa mecbur oldu. Bir • 
çok meıhur isimler meydana çıktı; 
Hardinll o saman ölmüştü. Talıki • 
kat iki petrolcü ile F ali aleyhin&.. 
ağır bir ,.,kilde devam ediyordu. 
Ve nihayet tıpkı lnaull ,ibi yctmi· 
ıer yafll'da ve yüzer defa. mil>'.oner. 
olan Dahiliye n~n F ali ıle Sınclaır 
hap•e mahkum oldular. Dohncy 
i.e, bir kolayını ltulup yakayı sıyı· 
rabilıli. Ba izahattan anlıqılıyor ki 
paranın politikotlaki rolü, ne ka • 
dar büyükse politikanın para üze· 
Tindeki rolü de o kadar mühimdir. 

lnsull de -kik bu dalaverelere 
karl§f'UflT. Bir misal zikretf eli'!': 
1930 •enelerine doğru elekrık ftr· 
lretlerinin pelı ftula kar etmeleri 
halkta büyük bir memnuniyetsi%lik 
ayandırmııtı. O sene Berlinde topla 
nan düya elektrik konferaruında 
Amerikanın Amanya sefiri Sackett 
bu yükırek fiyatlan tenkit etmek 
istediği :zaman, elektrilı •anayiinin 
en büyük b1%flanndan Saınuel in • 
•ull derhal Berline koşmuı ve sefi· 
ri kandırmağa muvaffak olmuştur. 
Görülüyor ki paranın sİya3elte çok 
büyük rolü vardır. 

Yalnız lnsulPün kabahati bu 
para ile siyasetini idare edememe"' 
sidir. Para tröstünü ıahsınJa oü • 
cude getiren bu Amerikan b:...nke· 
ri biz.e kalırsa mühem?1el ... b~r ma· 
!iyeci, fakat kötü bir sıyası<lır. Ôy. 
le olmasa y~lmif ya, nJ.,. alhnlan • 
nın yükü altında ezilme:di. 

Biz böyle düşünügoruz1 
Siz acaba ne dersiniz? 

~-==-=-ı-==mı:::mımmıızı::ım:::mııııı;ı;c;:ıca:;1111mm_,, 

Şehir meclisi 
Dün toplandı 

Çiçek 
kötü 

pazarında satılan 
ve kuru fidanlar 

Jıtanbal umwni mecliai, intihap ae 
noai devreeinin ıon ayı "f'e niaan de-.
reoinin birinci içtiaıaını dÜn aat 15 
te yapauftir. içtima& Sadettiıo Ferit 
Bey riyaset ediyorda. Mart devresi 
aon içtimaınm zabıt hülaaası okun • 
ctuktan aonra belediyeye baib latan· 
bul Sular idareıine aı"t idare heyetin· 
ce tanzim olunan 1933 aeneei faaliyet 
raporu ve pllnçoau hesap enciiıneni • 
ne havale edildi. 

Acil mi? Dfil mi? 
Bandaa aonra Ziraat müdlrltiğiin

den ırien bir tezkere okundu. Bu tez
kereye nazaran pazarteai paaanada
k:i çiçıelı:lenfe ve eınafta beka İyi fi • 
dan yerimı lrllti ve lmru fulan ile cins 
kuluçka ymam-taM diye de çllrülı: "" 
fena pwn bolar utrlıoııaltta cıtıiQiun· 
dan bunun ı.ca- mıen'iain c.maloıailaalı 
kında R:ap ..._ t..lalıirin al 11 bil 
diriliyot'Chı. Azadaa ba:nı.n ın&ıta • 

~·alip Bahtiyar ve S11Jdtin F evit beyler 

celiyetle bir karar ittihazı için Mül
kiye encümenine ha.valeaiııi istediler. 
Bazı aza b.mu doğru bukııadı. Bu a . 
rada söz alan Galip Bahtiyar Bey de
di ki: 

- Her feY için arn ayn madde ,.. 
hüküm çrluumaia kalkar.ak y-.i ve 
toplu tanzim edilmekte bnhuuuı za. 
bıtai belediye nizamname&İnin e-· 
daki pr-.ibi bozm'lf oluruz. IUoldı 
ki, iyi fidan yeti•tirmek, iyi ci•clv çı· 
lr.artınak iateyenler &iizel fid-1a fe
na fidanı. çürilk yumurta ile aina )'\l· 
murtayı konacak maddenin el.~ :ı. iyi 
aymrlar ve bilirler. 

it böyle olunca müstaceliyet nere
de kalır? Bunun için Hbıtai iteledi
ye talimatnaıneelni yapacak komi"'!'• 
na haTale edelim. 

Galip S.Ltiya Bey ;.;,.ünü bitirir 
bitinnez bôr çok ._ıer yü.lueldi: 

- MG:ataceldir ! 
- Hatti, çok mü.tac ldir, ..,.... bir 

komiıyon yapalım. 
- Değildir. 
- Hiç defildir. 
- ikisini de reye koyalım 1 
Bunun üzerine reia Sadettin Ferit 

Bey dedi ki: 
- Her ikiaini de ayr ıayn reye ko

yacağım. Evveli müstacel ...;dir, Mül 
kiye encÜnteoine mi aite.in? 

Bir taraftan eller kalkarken öhiir 
taraftan: 

- Ekaer:iyet :roktur, se•leri yükıe • 
liyordu. 

Eller kalktı. ' 
Reiı - Ekseriyet yok 23 rey. 
- Var,, var. aealeri yük .. liyordu. 
Reis - AkNni de reye koyuJ"'Orum. 

Yani müıtaceliyet olmadıim:ı ve .:abr
tai belediye talimatnamesi komiayonu 
na gİbneaini. 

Eller &ene kalktı. 
Reiı - Ekoeriyet var. 28 rey. 
Bir ıeı - Ne çabuk sayıldı. 
Ve bütün aza da gülüşmeler. 
Burünlük &örütülecek b.atka mad: 

de olınadığmdan celseye nıhayet verıl 
di. Perıembe günü toplanılacaktır. 

Vapurdan çıkarken 
İki kaçakçı yakayı 

ele verdi 
Nureddin ve Osman isimlerinde iki 

kİIİ limana gelen bir Yunan vapurundan 
sandalla çrkbkları ıırada zai>ıta kendi· 
lerini yakalamıştır. Bunlann üzerlc~n· 
de kumaı, ipekli, çalanak, taı ve uıre 
pi birçok kaçıd< eıya bulurunuştur. 
Eıyalar müsadere edilmiş, qçakçdar 
mahkcnıeye verilmişlerdir. 

Bir çok sigara bulundu 
Fatih ciwınnda bazı evlerde kaçak cİ· 

gara bulunduğu haber alınarak 11kı bir 
araıtırma yapılmıttır· Bu araıtırmada 
Ahmet Efendi iaminde birinin evinde 
1500 paket, Karagümrük civarında Hu· 
]ü-ai Efendi isminde birinin evinde ~~ 
paket, Rami tarafında Haaan Efe~dı ,.. 
mindc birinde 90 paket kaçtık CJg"':" 
bulunmuştur .. Cigara1ar müsa~ere edıl· 
mi§, sahipleri hakkında kanunı muame· 
leye başlanmıştır. 

-o--

Doktorlar ve kazanç . . 
vergısı 

Doktorlar ve avukatlar eski kanun 
mucibince mart İçeriıinde verilmesi icap 
eden beyannamelerini mensup oldukla
rı maliye tahsil ıubclerine vermitlerclir. 

Yeni kazanç l<anunu henüz alakadar· 
lara tebliğ edilmediği İçin ıııbelere mÜ· 
racaat ederek yerlerini değiştirmiş ol· 
daklanna dair ıubelere ayrıca m:ılümat 
verilmiş bir t•Y yoklu.• 

Dostlar alışverişte 
kabilinden! 

3 

Köylü kıyafetinde bazı adamla 
rın satmakta oldukları tereyafiları
nın 5ılıhate muı.ır ve mahlut olduk
ları anla~ılarak satılmalarının me 
ine karar verilmif ..• 

Bu yağların mahlut oldukları su 
götürme1! bir hakikat olmakla bera 
ber lstanbul pazarlarında halen aa 
tılmakta olan ekser, gıda maddele
rinin hangilerinin mahlut olma ık 
lan cidden auale muhtaçtır. Şc ıri
mizde tereyağının kilosunun (80) 
den (300) kuruta kadar aatılrnakt 
oldu~'U nazarı dikkate alrnırsa rnah 
lütiyet iddia11, yalnız köy:ü kıyıı.· 
fetindcki adamhınn sattıkları tc C· 

yağlarına değil, 80 den 300 kuru 
kadar satılanların hepsine ~mil bu 
lunmak lizrrndır. 

Bir kısım eınafımız, maale!ef 
tağfİf butaliğile mua.apbr. Şehri· 
misde yumurtadan batka hiç bir 
rnAdde yoktur ki yakasını onlann 
ellerine kaplırmasın. 

Diirfi•ti ticaretin temelidir. lngi-
liz emtiası, ileJD.fUmul töhretini 
hileden azami içtinap& n>edy(indur. 
TaıJtit yoluna sapan esnafın ita· 
zancı - eier o memlekette bir b~-. 
Jediye mevcutsa - tama edilemiye
cek kadar arızi ve muvakkattir. 
AVTupa piyasalarmd bir kaç aene 
evvel fındık ve afyonlıı.rımızı dr. 
türen amiller, bazı tacir ve müstah
sillerimizin bu tağfiş yolun sap· 
malan olmu~tur; fakat yaptıkları 
itin fenalıjmı hem kendileri, hem 
de memleket acı acı ödemekted:r. 

Köylü kıyafetindeki adamlar 
tarafından satılan yağlar hakkında 
belediyenin faaliyete geçmesi, hiç 
yoktan fena değildir; lakin bu mü· 
cadelenin hareket noktau, yağı:lıın 
daha evvel çocuk ve ha.ata _gıda ı 
olan sütten ve hatta lıer fcrdın muh 
taç olduğu iyi sudan ~aşl":mahı:lır. 

mba suyu çefll'elenne cıvar o l n 
me 1 h · · d semtlerde oturan arın ancın e 
tehrimi:ı:de içtiği suya hıı.k ki m 
ba 1uyu old • iddiuında ul na 
cak içimizde pek çok k"şi çıkaca· 
ğmı tahınin etmiyoruz. 

M ücadelenin, şehrın mah.1ut 
semtlerinde ü ç beş ödaır.ın satac ı 
6 • 7 kiloluk yağa değil , b ütün gı
da maddelerine te, mili h li d r 
ki müspet bir iş yapılmış olur. Ak
ıi hal, dostlar alış veri~tc gör Ü 

kehilinden kendimizi aldatmakt n 
veyahut kendi kendine gelin güvey 
olmaktan fark.sızdır. 

Sa!ahattin ENiS 
--------
"D ,, grupu -

Ressamlarımız Moskovaya 

davet ediliyor 
Meakovadaki •·Beyn !milel Muha

denet Cemiy ti" reisliğinden ( D) ı:nı 
puna gelen bir mektupta Rusy"da te~ 
bir edilmek üzere grup az.alannm 
ayn ayrı her birinin İftirakile r 
!eri İıtenmetkedir. Renkli ve renksir.' 
eeerieri ihtm edecek olan bu serg>• 
n.in diğer aersiden daha zengin ola · 
caiı zannolunmaktadır. (O) grupu 
azalan tiı»diden bu aergi için hazır· 
Jann:ıaktadrr. Grup azalarmdan bir 
kaçının re.U...Jerle birlikte Moakovayn 
S'İhneai ihtimali me.-cuttur. Bundan 
ev.el açıİnuf olan Moekova sergi in
de büyük muvaffa.kıyot lı:azanan D 
grupu azalarının bu d<.f~ki dav<tt .u 
zerine iotirak edecekten bu aerı:ıd" 
daha güzel bir mevki ve muvaffdcı 
yet temin etmit Man (O) &'."'punu ba 
muvaffakıyetlerinden dolayı tebrık 
ederiz. 

Balkan Hariciye 
Nazırları 

Mayısta Ankarada topla
nıyorlar, M. Y evtiç geliyor 

Verilen maliımata göre Yugosl v· 
ya Harjciye nazın M. Yevtiçin bu 

hafta zarfında Ankarayı ziyaret ede 
ceği h ">eri teeyyüt etmiş, Hariciye ve 

kaletine resmi malümat &elmİ tir. 
Yugos]ayYa Hariciye nazın Ankara
da üç sün kalacak, hükiımet erkônı· 
mızla Balkan misakı hakkında goru• 
,ecektir. Romanya,, Yugoslavya ve Yu 
nan.iatan Hariciye nazrıları mayısta 
Ankaraya geleceklerdir. Hariciye na 
:zırJannın Ankarayı ziyaret ettikl n 
sonra Edimede toplanmaları ve ora· 
da müzakerede bulunmaları m<ıhtc • 
meldir. 

İzmir-Pire doğru postalan 
Denizyollan işletme idaresi tara• 

fmdan pek yakrndn lzm:rle Pire li • 
manları ara11nda doğru po alar tc • 
Msine karar verilmi~tir. Bu karnr ya 
kında baılıyacak olıın hayvan ihracı 
mevsimi için çolc mühim teli),f(İ cd'I 
mektedir. 

Kastamonu gençler 
birliği kongresi 

Kastnmonu Gençler Birlii;inin 10 nİ· 
ıran cuma günü ıaat 10 da kongrı:Y, 
Halkc' inde toplanacaktır. 
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Ko::ıservatuar konser heyeti AKIL 
Bayramdan bir gün evveldi. Ye

nicami meydanı, kurbanlık koyun 
süriilerile dolmuştu. Geçerken şöy
le bir uğrayıp fiatleri öğreneyim de 
dim. 

Bugünkü program 
l nsan için primat ismini verdikleri bir 

nevi hayvandan üremiş diyorlar. Haydi 
öyle ola un. Fakat insan, hala birçok be
himi hislerini muhafaza ebnekle beraber 
o asıl·dan ne kadar uzaklarrruştır. Hatta 
maziye bakarak denebilir ki birl<oç on 
bin sene sonra, insan yeni bir merhalei 
tekôımüle erişe<:ek ve kendioirnle behimi
yetten artık hiç bir nişane kalnuyacaktır. 

1 insana, insanlık i&tnİ altında tebcil etti
ğimiz bu hasleti bu faikiyeti temin eden 
nedir? Acaba insanın haıkiki büyüklüğü 

•cismani ıehevatına galebe için sarfettiği 
cehitten mi mütevellittir? Yoksa bu bü· • I yüklük, dimağının dahili ahşasmm relex 
leri üzerine tercih ebnesinden yani dü

' şünce melekesinden mi ileri geliyor? Eı .. 
r. ki mütefekkir ediplerimizden biri•i bir 
iı manzunıesinde bunu veciz bir figanla 
1 şöyle söylemişti: 
~ "Sen cisminle değil flkrinle İnsanım" 

Filosof Paskal da: 
~ "Toute notre di.gnite reside dans notre 
E pense,, yani "bmm bütün haysiyetimiz 

düşüncemizle kaimdir,, demişti. 
Fakat akıl insanda nasıl doğmuş? Bu

nu münakaşa etmek hayatın bizzat ken
disini tarif etmeği İstemek olur. Hayat 
dediğimiz şey, üzerinde yafadığmırz sey
yare üzerinde fevkalhat mürekkebiyetl 
olan aksülamellere müntehi olmuştur.Bu 
aksülamellerden birisi, bizim dimağımız· 
la, maddei sencabiyemizle, ve harici ak .. 
siyonları dimağmuza teoçil edecek suret-
te ihtizaz eden ve eırarengiz bir enerji .. 
nin zuhuruna hizmet eyliyen neron yani 
asabı dimağıye ile birlikte bulunduğu
muz heyetle olmaklığnruzdır. Akıl yani 
zjhayat maddeye bas olan bu tezahür 
(her ne kadar yüksek hıryvırnlarda hisse· 
dilecek bir şekiı.de görülmekte ise de) e
ğer elektri kiyet, ziya, yahut hararet gibi 
vezni ı;-ayri kabil olmakla beı-«ber eserle
rini hissettiğimiz tezahürler le mukayese· 
si gayri mümkün bir enerji değilse ya ne
dir? insanların kaba ve acele keıifleriıı-

1 1 den itibaren bir kaç milyar senelik n:IU!İ· 
kilfane bir çalışmadan sonra tabiatin ken
dilerine eriştiği hayretverici neticeleri, 
biribirlerine o kadar uzak olan şeyleri 
hadiseler mikyasında biribirine benzet
mek ve yaklaşbımııık JÜphem indi bir 

] 1 areket olur. Bununla ber.ıber, göz bo
y amı1 olmak için denebilecek aey ııudur 1 

t Li: Zihayat, muhteliç ve dÜfÜl>Ce ne§"'" 

d.>n bir madde kömesi, demir kömeleri da 
h i !inde dönen ve mevceler neıreden, ve 
keyfimize göre istersek odamızdaki Jam. 
badan nur ff1kırlan, İ<ıterııek madeni bir 
sandalya üstüne oturttuğumuz idama 
mahkUm bir caniyi öldüren, yahut iater-

• 
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&ek seıimizi bir krtadan Okyanosya ada
sına taşıyan mevc:eleri neşreden bakırdan 
mamül devrei helezoniyelerden ınürdı:· 
kep bir cihazdan ziyade ne gayri kabili 
tasavvur ve ne de gayri kabili izah de· 
ğ: · ·-

Akılda bizi en çok heyecana diitüren 
şey, onun gayri maddi varlığı ile fiil ve 
tesirinin ku.vvet ve şiddeti arasındaki te. 
zattır. Tartılması gayri kabil olan bu 
seyyale içtimai ilemin hayatı üzerine pek 
büyÜk bir ağırlıkla basıyor. 
.Başnnrzda doğan fikirleri elma:ri cin· 

sin.izden şunun bunun kafasma bav&Mm 
tercümanlığı ile geçirtiyoruz. O kafa 
· , inde ~>n? yabancı olao lıiHiyab galeya
na gebrtryoruz. Maddi bir tekilde -
mas vukua gehnekai-zin omm saadetine 
sebep oluyoruz. Y ah.ut onu yeise ve ümit
si:.:~iğe dü!~rüyoruz. Üzerinize atılınrya 
m~eyya ırı yan bir adam, birkaç keli
meı tehdit söylediğiniz vakit, buna el ve 
batla biç bir işaret te ilave etmeseniz, 
lduğu yerde saplanI)l kalıyor. Şaıırıyor, 

-n1c; ci~?.i bir tekilde vurulmut gibi 
oluyor. Duşunce vaartasile tek bir insan 
bütün bir kavmi katliaıne sevk ve tahrik 
eder, yahut en necip itler için tehyiç ey
ler. Düşünee vasıta-sile fiziyolojinin biz. 
zat kendisini teıvit ve ihlal mümkündür. 

Bu vas•ta ile ahtımm hardcl.tı tadil e-
dilebilir. Tamamen manevi ve ruhi lftr 
gaile karaciğer h....talığına müptela bir 
adamın bu uzvunda tekrar tiddetıi bir Ö· 
bet ve ağrılar husule getirir. Kalp illoti 
olan biı- adımı fena bir havadis okuyunca 
derhal ölür. Demelk ki düıünce dahi bir 
kurşun kadar kat'iyetle insanı öJ.dürebi. 
lirmiş! Demek ki beyaz bir kağıt üzerine 
iğri büğrü bir yazılar çizilmiı birkaç sa
tır ibareden çıkan o mana, o fena haber, 
o kadar mürekep ve kanıık bir makine 
gibi olan koca bir binayi hayatı devim>e
ğe kifayet edebiliyormuı! 

Bu enerjiyi yani aklı. neıreden uzvu 
diğ~r azalarından ziya.de tenemmüv ·ve 

inkişaf ettirmek sayesinde İnsanlar ne 
büyÜk kl>dret el.le etmittir! lnsanm bu· 
gün yeryüzünde hakinı olması onun sa· 
yesindedir. Titanosor yahut Mamot de
nilen hayvanlar hiçbir vakit yer yü:oünde 
bizim gibi hakim olamamışlardı. 

Nev'i beşerin akli inkişafı müfekke...,.. 
yi öyle bir noktaya isal etmiştir ki artık 
bu aklın, diğer hayvanların hali iptida· 
ide kal=t olan, aklile hiç bir münase
beti yoktur. Bununla beraber, bu husus • 
ta aldanmak ta caiz değildir, zira psiko
lojik e<:zayi terkibiyemizden her birinin 
mastarı, bütün hayvanatı i.liyeye mü4te
rek iptidai bir muamelede mündemiçtir. 
Şu kadar ki, insan bu hissiyatı ulvileftil'o 
miş, o derece ki bu hisıiyatm hepsi de
rin bir surette telıavvül etmiş, bazıları da 
sanki inoanla birlikte doğmu1 bir halde 
görünmeğe başlamıştır. Meseli ananın 
yavrusuna muhabbeti mebdeincle tama
men fizyolojik bir halettir, çünkü diti 
hayvan kendi bedeninden ayrılnuf, kop
mut olan bu et parçasına hep kendi be
deninin bir kmru mütemmimi nazarile 
baıkar. Ancak zaman muru ile ensicedelrl 
ceriha İltiya mbutın., nihayet biynlojik 
hatıra zail olunca, hafızai dimaiiye onu 
daha ziyade h>fzetmeıı. Ancak nev'i be
ni beşer bu rabrtarun hafızaamı teyit et
miş, ve eğer analık hissini tevlit etme
miş&e, onu ahNdci ve içtimai inzibatlarca 

' bereketli bir muhabbetlı:ar şeene tahvil 
eylernip. 

Dostluk tamamen insani bir şey değ:il 
midir? Bununla beraber, ayni uçuştan 
kuşlar arasında, ayni güruhtan hayvan· 

lar arasıııda bir kardetlii< vardır. Bundan 
başka, vahıi hayvanların adetlerinden ne 

biliyoruz ki?. Ehlileştirilmiş bayvanlar-
lla görebildiğimiz teY kedinin bir köp<>
ğin pençesi ahmda yatması, ve köpeğin 
bu arkadaşı kediden ayrılırsa bütün gün 
ağlamasııdır. KöyJoükrin §dıaodıetine göre 
boyunduruk altındaki öküzler arasında 
dostluk vardır. Fakat biz daha derinlik 
vererek, zP.vce ile birlikte Y"!llmak ar· 
kadatlığıru bir sadakat arzusun• değit· 
tirdik ki hem zamana, hem uzaklığına 
mukırvemet ediyor. itte bu gayet büyük 
bir terakkidir. Bu vaorta ile iptidai duy· 
gu mahiyetini değiftinniıtir: Y•ni yal
nız nefse hizmet fd<linden çıkarak nebi 
feragat ve fedakarlık mertebesine yük
selmiıtir. 

Fakat qk? B1RJun da fizyolojik saha
dan psikolojik sahaya g~çmesi İnsanbk 
sıfatımızın bir mümeyyiz al4meti olmuş· 
tur. Her •ıkın aslı cinsi tebvetıir. Fa
kırl o nolııtada durmu1 olaayddc, bütün 
haYVanlara, dişisini müdafaa eden asla
na tJevvuık etmÔ§ olmazddc. Ancak ha
kibt halde, biz bedenimizin aksamı süf. 
liyeoönin ı.u arzusunu pek erkenden di
mağımıza kadar yiilnelttik. Bu arzu hi· 
fıza levfı- yazılır fakat teftı;at ve.mu
habbet adını alır. Bu duygunun birçotı: 
nazik şekilleri var. Bunlara bakarak, 
böyle bir ckoyeuyu insanların İcat etnU. 
olmaoile iftihar ed..Lilirdik. Fakat ôçl· 
mizi sda bir muayene "" imtihandan ıre
çirirsek bu duygunun da terkibi unsura 
genec.insİyet hiNİ olduğunu görünce o 
yolda ikibara hakkımız olanuyacafını 
talodir ederi:;.. 

Nev'i beni beterin hakikatıon yoktan 
yarntığı bir fey varsa o da bizim eır«i 
maılıliif<at olduğumuz hakfundaki fiiai. 
mizdir. Bu etrefiyet sebebile birtalam 
va:zifelerte mükellef ve ba-tınen bjr inzi
bata tabi okluğumuza ir • nıakhğımız. 
dır. Sözün kısası kendi benliğimizi duy
~alchğımnıdır. Burada niçin nılı tabiri
m kullanmıyorum, diye belki soranımız. 
Kulağı çmlasın fadıl dostum Ubeydullah 
Efendiyi kuşkulandırmak istemiyorum 
da onun için. V aram hazret ve emsali 
ruhu teslim etmesinler! Fakat "ben" de
diğimiz manevi hüviyete ne diyecekler? 
Çünkü kim birriza kendi hüviyetinden 
vM>geçebilir? iyi ama, ben nedir? "Ben 
benim tmnayüllerim, nfatlarwn, tavırla:' 
rnnrn )'ekunudur. Fakat bunların harici 
tesirlerden azade olan, müfekkiremizin 
ka'rmda teması gayri mümkün olan kıs
mı<lır. Her vıııkti ayni kuvvetle tecelli 
etmiym, ve fili methuılu atalar• beru:e
yişlerle, ihtiraslarımrzla, cismani zıtflan· 
mrzla bazan mestur kalan bu "ben" i 
göğ.ümün içinde hiç deği,mez bir halde 
Muediyorum.! fnsanm yapnuya ınuvaf
fak olduğu muarzam iş İ!te bu kendi için· 
de hiç değÔ§IDİyen, sermedi olaı-ak devam 
eden bu ''ben" i bulup onu muvakakt, 
irızi ve ihtiraai feylıerden ayırması ve 
onu kendisine yalnız ı.aı.;,u değil daha 

Bir kariimizden aldığımız mek
tupta Şişlide Bomontide izzet Pa
şa sokağının üç haftadanberi ka
palı olduğu bildirilmektedir. 

Mesele ile alakadar olarak 
tahkik ettik. Öğrendik ki bu sc;ı
kakta bir evin lağımları bozuldu
ğundan üç hafta evvel bu lağımın 
t':'miri için sokak kazılmı~ ve sey
rüsefere kapanmıttır. Ancak so • 
kağın üç hafta kapalı kalmasına 
sebep ayni lağım tamiratının iyi 
yapılmaması yüzünden dört defa 
tekrar edilmesidir. 

Muharririmiz bu sokağa gitti
ği zaman lağım dördüncü defa ola
rak tekrar açılıyordu. Bir so • 
kağın lağım tamiri gibi bir sebep

le üç hafta nasıl kapalı kalabile • 
ceğine akıl erdiremedik. Alaka • 

darların nazarı dikkatini celbede
rız. 
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yüksele bir "Rııb" yaplll88ıdrr. İnsan o
na İtaat etmediği zaman bile arzı ihtiram 
ediyor. 

E.lıHIC§tirilmİJ, tert>iye ve talim edil
mi1 hayvan, fena hareket eaiği vakit 
bunu bilir. Fakat o fell.I\ ıeyi yapmamak 
emri ona hariçten gelmi,tir. Köpeğe öğ. 
retiJ.iı- ki ası. yapnuyacağı !•ylcr vardır, 
dolaptan eti k-rsa dövülecektir. Kö
pek dövülür, cezalandırılır, fakat harici 
bir kuvvet tarafmdan, insan elile. Şu hal
de kÖpeğiu hafızası, onun sırtın! peşin• 
den kamçıladığı için, dolap tan eti kap· 
maktan onu meneder. Hatbuki insan 
kendi fiilni ı..lııblh eden hükmü kend.in
den yalinrz loendinclen tebelluğ eder. O
nun kendi celladı bizzat kendisidir. Ken
di üzerimize tahmil ettiğimiz bu zabıta 
yalnrz korirudıan, başka efrattan kork· 
maıktan, kanunlardan ko"1una.lrtan ileri 
gelmez. Şöyle ki hınrzm hali göründü
ğünden ziyade mürekkeptir. Onun uzun 
müddet cezaya uğraması bu kirlıı iti seç
tiği için iyi fllllbfına onu ikaa edebilir. 
F ..ı.ıııt ornm içinden iyiliık ve fenalık hu
IUMIDC!aıl<i bilgisini hiç lıir vtılcit ilg.> e
deme:z. Nihayet onu tevkif etseler canı 
sıılulır Mnll metlıut ok-. Halbuki bir 
mücldet y...,... masaamda kanımı clöyur
mağa müsaade edilıırlt olım bir köprğ i, 
gÜniin birinde döftneie batlasalar, <> bun 
dan hiç bir fl'Y anlamaz.. 

Ha,.Uyeti .tiy,. duygusu, Ye in•an 
oldufuanu:z için birtaknn vazifelerle ve 
ferqaıti nefisle miilre!W bulundujwııuz 
kanaati tabi.ati belıimiyanizin en tiddet· 
1i garzelerini zaptetmelı:tedir. Nefsani 
şehvet~ n derini olan cinsiyet 
şelıMini bile, lizım olımca yalnız akıl 
k""'etile zaptediyorux. AAdı ba!ındıı ve 
evııtıfı hali tabii.de olan bir adam bir te· 
sa<lüf sevkile bir kadından iatifayi haz 
fırsah ztthurnnda bundan imtina eder. 
Zira bilir ki nefsine galebe edemiyeroek 
bir bahedecek olu.- en evvel kendisi 
kendisini tay.İp edecdc. Bilir ki kendis1ne 
itimat eden bir dostuna ihanet, insanlık 
şereiine lıôyı!ı: değildir. l.btiraslarm kay
D"flDASI İçinde ..., harici ifvaate rağmen 
hep kendine mii§ıabih kalMl a•dm bu ber· 
rııokhğı, bu safi,...ı.i, ;.te İınHnın mümey
yiz niıaneoi hudur. Bu berraklık, bu ya• 
kın tekimül ıayesindıe dimağRruZm erit· 
tiği nisbi kemalden husule gelmi!'l!ir. 
Havada genif mİkyana uçan bazı kuşlar• 
da fıtri bir muva:oeDe i&tidadı vardır; 
onlar bu melekei fıtriye sayesinde, 
hazan tutulduklan şôcldetli fırbnalar i· 
çinde kanatlarmı nasıl ıt.?aıklanru, kuy
ruldamu ne tanıla ç..virecelderini bilditı:
leriuden ona ııöre hareket ederek o badi
reden sağ salim kurtulurlar. in.anlar 
da kendilerini ihtirao fırlmalarmdan, a
krllarmı muv- i)., kullanmak va•ıta
sile kurtarabilirler. Bu sebeple biç bir 
hareketi Mc~in secıyemİzİn bu UZ• 

vunu muıap etnıanesine dikkat ve neza. 
ret etmeliyiz. 1 noan daima 1<endi hay.O. 
yetini ırözöminde bulundurarak ef'alinıi 
ona göre tan:oim eyi emelidir. ŞaY"~ Jren. 
cfuiıni kabili tenlı:it bir hazdan mahrum 
ediyona, bilir ki bu l.encli yüksele menfa
ati icabıdır ve fer' asla feda edihniştir. 

Şayet İnsan kendi dimağmm aııhbat ve 
isabetine biraz ek.ik inanırıa, onu insan
lık payesine yükıeltmit olan kuvveti 
biraz zayi etmiı savılır 

Mehmet Ali AYNI 

Kurban müşterileri, gitgide azal
dığı için alıt veriş, sabahki harare
tini kaybetmişti; ara sıra, yarım a
ğızla soranlar oluyor: 

- Hey ... Baksana bana.. Ne ve-
reyim, şu burmaya? 

- On iki lira ver efendi ••• 
-- A,ağı olmaz mı? 
- Bak beyim.. Şu kuyruğa bak 

ta ondan sonra söyle •• Eskişehir 
malı bunlar!.. 

Müşteri, aldırmadan, geçip gidi
yor. 

Arkadan, bir meraklı daha sö
kün edince, koyun sahiplerinin mad 
rabazları etrafım alıyorlar: 

-- Kaçırma IJ'U hayvanı.. Özrü 
yok, kusuru yok.. Bin üstüne Bağ
data git efendi baba •• 

- Hanım nine •. Ben sana bir laf 
diyeyim mi? Keseceğin kurban Sı
rat köprüsünü korkusuz geçmeli. ! 
Senin gibi on kişiyi taşır şu hayvan. 

- Kendi elceğizimle beslemi
tim ! Paran helalsa sana kısmet o-
lur .. ! , ı ~ J .. . . ~ 

Derken bir itirnz.: h··· 
- A .•• Kuyruk&uzmut da ..• . , -· 
- Elbet kuyruksuz olur. Kara· 

man değil ki bu. Halis kIV1rcık ! •• 
Etini yerken parmıı.klannı da bera
ber yersin •.• 

Mütteri kızıştırması, böyle sürüp 
giderken, y~lıca bir hanım, sürü
nün içine sokuldu. Elile koyunlar
dan birinin sırtınİ okşarken sahibi 
yetitti: 

- Al tU koçu hanımefendi ... 
Hammefendi: Pek te yaşmm har 

cı olmayan tık numtosunun içinde 
süzüm süzüm silıülüyordu. Koça 
'öyle bir bakarak yüzünü bUrl1'tur 
du: 

- Eti yok, butu yok.. Tüy kaba
sı hayvan!.. 

Bu söz, sürü sahibinin pek ağrı
na gibnİf olacaktı. Gözlerini devi-
rerek Dordu: ' 

- Tüy kabası mı dedin? 
- Öyle ya •• Tüy kabası .. Baksa· 

na, kemikleri sayılıyor •• 
Herif birden celallendi: 

- Sanki sen, tüy kabuı \leğil mi 
sin? Sırtındakini çıkar da bak, ne
ye benzersin! •• 

Hanım, duymamazlığa geldi. 
Ben, gülmemek için dudaklarımı ı· 
sırdım. Sürü sahibi, tekrar çığırt· 
kanlığa başladı: 

- Kuyruğunu kaldır bak •. Ditle
rini birer birer say.. Boynuzlarını 
elinle yokla! 

On bir liraya dağlıç eatıyonız !. 
M. SALA.HATTIN 

1 İş ve İşçi 1 ---MilU;,et bu .ütunda İf ve i"i uti
ymler• tavcruut ediyor. lı v. İfçi 
UtiyenJer f,ir mektupla l f f,üro
rnasa mürocaat etttN/ülirler. 

iş aranıyor 
22 YB!mda kız ameli hayat mektebi 

mezunuyum. Framızca ... Alınancaya 
vakı&m, öz dilim de dahil üç dilde de 
clalrtı1o yazal>ilirim. Her banıri bir miin
sese , ticarethane ve yahut tirket ve hü
kUnıet dairesinde ..-Jıtabilirim. 

ZA Yl - Gümrük imtihan komiayo-

nunun 140 numaralı müstahdem karne
mi kaybettim. Y eni.UU çıkartacağnnclan 
eskisinin hükmü yoktur. ( 15258) 

Muhlis 

18,15 Plak neşriyatı, 18,45 Fransn:c> 
ders, 19,15 Ajans , muhtelif netriyat, 
19,30 Türk musiki neşriyah. (Ekrem B. 
Ruıen B. Cevdet B. Tahsin B. Şeref B. 
Saim B. Vecihe H. Belma H. Nedime 
H.) 21,20 Ajans, Borsa haberleri, 21,30 
Necip Y akup Bey orkestrını tarafından 
muhtelif eserler. 

V A R Ş O V A 1415 m. 
1130: Taıannili konser. - Müıah.abe. 18,20: 

Lemberg'ten naklen Paderewski'nin eserlerin~ 
den piyano. 19: Müs.babe. 19,40: Mme Wer
mİn•kİ tarafından tarkılar. 20: Mü~ababe. 20,30 
Pliik. 20,55: Emmerich Kalman'ın ••~!erinden 
"Şikaıo Pren3eai" isimli operet tem•ıh. 23,30: 
Haberler. 23,40: Dans pl&k1arı. - Mü&Phıırı~e. 
24,05: Dana musikisi ve hafif parça.1ar. (Brıa
tol'dan na.kil). 

B 0 K R E Ş. 364 m. 
13: Bor&a h..herleri. - Pl~k. - Haberler. -

Plak. 18: Mehı:ner kurdet takımı. 18,.30: Mme 
Marie Frun:za tarafından taganni. 19: Haber
ler. 19,20: Keman konaeri. 19,50: Pli.k. 20: 
Oniveraite der•İ. 20,20: Plak. 20,45: Konf•
ren.t. 21: Kralın takımı tarafından oskeri kon
ser. 21,45: Konferans . 22: Ayni takımm de••
mı. 22,45: Romen, FranatE ve Alman IManlari
le haberler. 23: San Remo lokan.ta•ulıdan ha· 
fif musiki. 

B U D A P E Ş T E 550 m. 
17,50: Paskalya netriyab. 19,.301 Odeon •• 

Parlofon pli.kları. 20,25: Müaa.habe. 21: Johamı 
Sr.rouss'un eserlerinden "FLEDERMAUS,. 
(rece ku,u) opereti. 24,15: Salou musikiai. 

VIYANA,507m. 
19.20: Olülerin ae•leri (Plak).- Mü•aha· 

be 21: Johann Strau•s'un. "Fledermau•., opet'e• 
tinden ~ ç.ıalar. 2~ Danı pli.klan. 

B RE S L A U, 316 m. 
18: Mandolin orkeatruı. (h.alk musiki.ti). -

J\.!üaah«be, 19,45: Muıikili. bir skeç. 20,19: Aka 
t:rali.te. 21 : Dialeyiciden dinleyiciye. 23: Soa. 
haberler. 23,20: ProgT•m a.ras1. 24: Dinleyici· 
den dinleyiciye. 

YENi NEŞRiYAT 

Yeni adam 
(Yem Adam) çdch. Kapağında Rafa

el'in bir taıbloıu bulunan bu 14 üncü sa· 
yıda bilhassa şu yazıları okuyunuz: İs-
mail Hakkı: Terbiyeci, Abdülfeyyaz 
Tevfik: T«lılikeli guiar; Zeki Faik: 
Herkes sanat münekkidi olamaz. Bun· 
larclan b&f'ka tenkit, !ıiki.yeler ve karika· 
türler var. Her okur okumalıdır. 

l~~~~A~•-k_•_rt~'•-~_ı_ıc_ı_•_r~--~I, 
OSKODAR ASKERLiK Şubeoi riya

setinden: 
1 - Atağıda sımf ve doğumlan yazılı 

efrat 934 nisanında çağmlarak askere 
gönderilecektir: 

A - 316 ita 326 bakayaıile 327 do
ğumla piyaoleler. 

B - 316 $ 328 bakayaoile 329 do
ğumlu jandarmabr. 

C - 316 ili. 327 balıayınile 328 
doğumlu mızıkalar. 

2 - Piyade ve mızıka efradı için iç
tima günü lG nisan 934 tür. Busün 
mezicür sınıflara mensup yukarda do
ğumlan yazıh olanlar ayni günde uat 
9 da ıubede inı.h:""'1lğa mecburdurlar. 

3 - Jandarmalar _için içtima ıırünü 20 
nisan 934 tür. Ayni günde ikinci mad· 
dede yazılan saatte §ubede bulunmak 
mecıhuridir. 

4 - -Bedel vermek i•tiyenlerin 1-lel
leri 14 nisan 934 akıamına kadar k..a.ııl 
edilir. Gerek bu celpte ve 'IJ<lrekse Tet· 
rin 933 cell.u.de bedel vermit olan efrat 
1 mayıs 934 de kıtaat ve müeNeS&tta ltu
lunmak üzere ~evkedilecelderinclen 
me:tlrur nakdi bedel efradınm 28 niun 
934 günü şubede bulunmaları mec:buri
dir. 

5 - Y ukarıki maddelerde yazılan ei
rat tespit edilen e\inlenle tıd>eye pi· 
m..zleroe bakaya kalacaklarından hakla· 
nnda takibatı kanuniye yapılacaiı ilin 
olunur-

6 - Yukarıda gösterilen sınıf Ye do
ğımılara mensup ve ıube nuntakasında 
oturan yabancılar da dahildir. Bunlann 
da ayni günde müracaat eylemeleri. 

Devredilecek ihtira beratı 
" MU..ip yivli bir parça ilavesi ile 

top namlu•unu uzatmağa mahsua terti
bat " hakkındaki ihtira için istihsal edil
mit olan 20 Mayıs 1930 tarih ve 1026 
nwnaralı ihtira beratı üzerindeki hukuk 
bu kere batkaama devir veyahut icara ve 
rilmesi teklif edilmekte olduiundan bu 
bapta fazla malümat edinmek isteyen ze
vatın lstanbul'cla, Bahçekapu'da Tq Ha
nında 43-48 numaralara müracaat etme
leri ilan olunur. (15088) 1854 

Milliyet'in edebi tefrikası: 35 DedL Görüyor musmı, azizim, ko- muammalı bir bal alıtı, sırf bir gös- saydı, adını Netide koyardmı ! 
cası, c;ınun nazarında, ciddiyetin ha- terif, bir bahane mi idi? Bunu dok- Doktor, ellerini çırptı: 

KANLI SIR 
rkinde, ciddiyete sığmaz, yarat· tora hissettirmek, çok çok tehlikeli - Sen, hazırlıklı imitsin, azi-
maz bir mevzu... olabilirdi. zim ! Güzel, zarif, ahenkli, manalı , 

- Hak11z mı? - Ben de dütünınedim, doktor· bir kadın ismi .•• 
- Haksız, demiyorum. Lakin cuğum. Fakat beni, vaktile ikaz Boynumu büktüm: 

.neyi düşünecekti? Fazlası da faz. 
la idi, hatta gülünçtü! 

Mesture, kocasının tekrar kay
bolutuna sevinmi~ti. Lakin Dok
torla ben, vaziyetten çok mü.teki, 
çok muztaribiz. Mestureyi erkisi 
gibi sık göremiyoruz. Çocuğun sıb 
hat:ni bahane ederek arasıra köf
ke gidebiliyorqz. 

yazan: Ma.'ımut YESARi nefretini bu kadar açıkça, çekinme- etmi' olmana çok tetekkür ederim. - Bakalım, Mesture Hanım be-
den izhar, ifade editi beni faşırt- -Seni, sabahleyin rahatsız edi- ğenir mi? O, ne dütünüyor acaba? 

bir koltuğa yaslanmış cigara içi- mı•tı! ,im de bunun için ya! -Bulduk ya; günah, bizden git-
yordu: Doktora, taıiccüble baktım: - Rahatsız değil, minnettar et- ti, 

- Sana, dün gece uğrayacaktım. - Kimden çekinecek? Kimden tin... '1- "' 

Fakat bir hastadan çağırdılar, geç korkuıu var ki?.. • Doktor, kollarını açmıttı: Mesture, bizi llf8.ğı salona almıt· 
vakit döndüm. "Yanındaki koltuğa - O da doğruya! - En yakını bildiği iki dostunun tı. Çocuk, uyuyormuf, yemeğe ka-
oturdum: - Sonra? da kendiaile, çocuğu ile alakadar ol dar, havadan, köyün dedikodula. 

- Ne vardı, doktorcuğum? - Sonra; siz, bir isim düfündü- madığmı görecek oluna, gücen- rından bahsettik. 
- Dün, akfam üzeri, Mesture nüz mü? diye sordtL Kayıtsızlığım· mez mi? Ben, gafil avlandım; bari, Yemekten sonra, sütnine, çocuğu 

Hanımdan bir tezkere almıttım, git dan utandım, desem yalan ••. Fa- seni kurtarayım. salona, yanımıza getirmitti. Mestu-
• tim. Çocuk, biraz öksürüyor, ÜfÜt· kat bu hususta benim dımağım 0 - Mükemmel dü9ünmü9sün ! re, yavrusunu kucağına aldı; öpü-

Doktor, sabahleyin bana uğra- mütler olacak .. Lakırdı arasında kadar kısırdır ki •• Kendi çocuğum Doktor, acaba, beni kendine bağ- yor, öpüyordu: 
dı: Mesture Hanım: Kızıma ne isim ko olsa, koyacak bir isim bulamam.. Iaınak, minnettar bırakmak için - Vah yavrum; vah çocuğum! •• 

[ Yaylı sazlar c;ırkestrası ] 

Birinci Konser 
Şef dorkeatr CEMAL REŞİT 
Bey Solist: FERDİ Bey von 
Ştatzer Şim:lidcn biletlu satıl
maktadır. Fiyatlar: 150- lOJ-50 

(15272)-

' Münir Nurettin B. 
VE ARKADAŞLARININ 

İPEK 
shıemas·ndan mevsimin soıı 

KONSERİ 
4 Nisan çarşamba akşamı 

ver :ıecektir. 

Programda: dllgibkir, Allı ye

meni ve saire gibi gUııel 

iiia•-• eserler vardır. ---• 

Elyevm Skala de Milano tiyatrosun
da konser vennekte olan metb ur tenor 
MIGUEL FLETA pek yakında tehri
mize muvasaletle 6 Nisan Cuma akıamı 
FRANSIZ TiYATROSUNDA YEGA. 
NE BiR KONSER VERECEKTiR. 

14 ve 16 Niııan tarihinde meıhur pi. 
yanist ARTHUR RUBINSTEIN tara
fından FRANSIZ TlY A TROSU!WDA 
iki komer verile<:ektir. 

/ 

İstanbul Liman İşleri 
inhisarı Türk Anonim Şirketi ı 
idare Meclisi riyuetinden: 
31 Mart 934 tarihinde topla

nan heyeti umumiyede verilen ka
rara tevfikan tirketimizin alelade 
heyeti wnumiye içtimaı 18 Nisan 
1934 Çarfamba günü saat 15 ete
hir olunmuttur. Ruznıunei milıa· 
kerat r.erveçhi atidir: 1 

Müzakerat ruznamesi ı 
1 - idare Meclisi Te Mürakip 

raporlarının okunmıuı ve tasdiki, 
2 - 1933 aeııeıi bilançosunun 

1 

ve kAr ve zarar hesabının tasdiki 
ile idare Meclisinin ibrası, / 

3 - 1934 senesi bili.nçoıunun 
tanzim ve umumi heyetten tasdiki 
tarihine kadar devam etmek üze
re ,irket mürakiplerinin intihabı 
ve tahsisat mikdarlannın tayini, 

4 - idare Meclisi azalığına i
laveten intihap c!:man zatın aza. 
lığımn tasdiki, j 

5 - Geçen fevkalade heyeti u- , ' 
mumiye içtimamda kararlqtml • 
dığı veç:hile nizamnamenin 12 in-
ci maddesi mucibince kur'a ile 
tefrik edilecek üç azalığa tecdi • ' ' 
den intihap yapılması, ! 

1 
6 - Hissedarlar tarafından va· 

ki olacak tekliflerin tetkiki. 
(15268) 1 ı 

( e.-~i-lli-~f-~t·"' 
Asnn umdesi "MİLLiYET" tir. 
~·-~~~~~~~~· 

ABONE ÜCRETLERİ : 
J J 1:ı Tür1ı.i,.e için Hariç için 1 ~ 

ı L.K. L.K. J 
3 •yhiı • • ••••• · - · 4 - 8 -
6 " • • • • • • • • • 7 50 14 -

12 ,. •••• ' •••• 14 - 28 -

Gelen. e<rrak ıeri 'Yerilmu..- Müddeti 
seçen nüshalar 10 lcuru,tur.- Gaaet. •e 
matbaaya ait itler İçin müdiriyete miln.a 
caat edilir. G.azl!ıtemiz ili.nların mea'uliye
tiui kabul etmes. 

duı • 
-Kabul! 
Çocuğun kulağına eiHJdi: 
- Duydun mu, Ne,ide? . 
Doktor, bana yarı hasetle bakı• 

i 

yordu. " 

- Ben, kafamın kısırlığının et', 
zıumı çekiyorum. 

Mesture, batını doktora çeviı'", 
mişti: 

- Öyle doktor Bey •• Eğer siz dO; 
bir isim bulmut olsaydınız, iki i&iıtl ~ 
arasında kur'a çekecektim. Çünka 1 

Netideye, isim koymak hakkı, ikİ' 1 

nizindir. Çocuğumla en çok ei~ı r 
mefgul oldunuz. Ben, erkek evISlı 
istiyord.um. Allah bu isteğimi vet' 
medi. Ben, hakkımı kaybettim. Şi,
di hak, sizin ! 

- Azizim, çabuk giyin ..• Öğle yalım, doktor Bey? Diye sordu. Bu, Siz, buldunuz mu? dedim. Düşünü- bunları mahsus mu yapıyor? Adeta Senin hala bir adın yok, nono,um! 
yemeğne Mesture Hanıma davetli daha ziyade, babasına ait bir mese- yorum! Dedi. Gözlerini kırpı•tırı- •üpheleneceğim geliyor.. Birden bana dönmüştü: Mesture, bu sözleri 0 kadar t''.,, 

• ) T T s· b" • d d bii SÖyliyordU ki •Üphe etmek alı , yız. e... şından, dudaklarının oynatış1ndan, - Sen, ne isim tıuarlayorsun? - ız, ır ısim ü'ün ünüz mü 7 • 

Erken kalkmıf olmaklığıma rağ Bir kahkaha attım: bunu, kendisi için bir sır gibi sak- Doktorun yüzüne bakıyorum: Hüsrev Bey? , ı .,.ı_1t: !:1b~aka~~: 5~egu_ç~eı:~ı~::C~:t1ai::i; men bir uyku sersemi gibi faşala- -Tam metgul olacak adamı bul ladığını anladım. Sormadığımı gö- - Doktor, benim bir kız karde- Gülümseyerek sordum: -1 
d d 7 E 1 · ı · N d ve idare eden bir kadının, istedi~ 1 
ım: un· rünce: Bir de, Hüsrev Beye danışa- tim vardı, üç Yııtında iken kut pa- - vve a sız söy eyinız. e Ü· ı 

- Ş"mdiden mi gideceğiz? Doktor da gülüyordu: cağım! < !azından öldü. Öyle tirin, öyle can, şündünüz? gibi mes'ut, memnun olamamlls ' 
- Hayır •. Sen giyinirsin, otu- - Ben de bunu laf olstın, diye Dedi. öyle yavru melek bir çocuktu ki ha- - Hayır •• Siz söyleyeceksiniz. neden? 

rur konuturuz. Şayet giyinmiye- söyledim. Fakat Mesture Hanım, Kalbimin içinde serin bir bahar la bugün hatırladıkça içim sızlar.. -Madem ki israr ediyorsunuz. Düfünüyorum: Eğer doktor dl· 
cek olursan belki lakırdıya dala- öyle kızdı ki .. Onun, bu kadar kız. rüzgarı esiyor gibiydi. Acaba Mes- üç yatındaki çocuğun, vak'alar ve Den,_ bir isim düşündüm, • bir isim bulmut olsaydı, Mestıır,ıj 
rız, geç kalırız. Ben, kahvemi de ıs- dığını, heyecanlandığını hiç gör- hire, yalnız ve sadece benim fikri- hatıralarla bir büyük insan kadar - Nedir? hakikaten kur'a çekecek miy_d•:~ 
marladım. memittim. Söylediğime bin pifman mi, benim reyimi, benim intihabı- iz ve hayal bırakabilmesi çok ga- - Netide! Kur'a, benim bulduğum isme ıtlfı 

Hemen odama çıktım, giyin- oldum. Bana: ~ica ederim, latife- nu, benim dütündüğüm ismi mi riptir! Kardetimin adı, Neşide idi. Mesture, kirpiklerini oynattı; bet etseydi, bu, ciddi mi olacakt' 
..._ ....... ....,~~~~~~-..;:....;,;.;,:;;.;_~,;.;;:.:._.ı...._...~_.._=.:..::::.:;..:.c;::.ı.::L>..:ı:.:.:.::=:..::::.:.::._!_j:J..i;.::;,~cı.'i~i::;~,~·ILAJ-.,....-_....-~·""'-·0~·1~ • ...J-~J~~~l[eJ~-~ .. ~·ı,.ım--·.ti!:ı·-·a·d·uiın.m.~b~iı-ı:,.ı:d~e~k~ı~z~nn!.!!,,;o~l~-.ı_~b~aaıı~n~ı~ô~·ne!!..~eg~-d~i~v!e::._~h:e:m:e:n~d~o!ğ~ru:I:: ...... ~--~~~~~~_:::_~B:i~tm:,:e:d:i~~:..__" J 
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Müflis Banker 
(Ba~I 1 inci sahifede) 

Mahkemenin cHpnamesi 
ğini aöyler söylemez rıhtan bir ande 
dolmuf, bütün gözler vapurdan ayn. 
lan motörü takibe batlamıı, fakat bir 
müddet Galata rıhtımına doğru iler • 
!iyen vapur birden bire Sirkeci nhtı
mma doğru rotasını tebdil edince her 
keste derin bir sukutu hayal haad ol
muştur. Maamafih birçok meraklılar 
otomobillerle, bir kısmı da kota koflL 
Sirkeci rıhtımına gitmeğe batlamışlar 
dır. 

Amerika ya Teslim Ediliyor! 
Mahkeme evrakı tetkik ettikten 

sonra bir müzekkere ile müddeiuınu
milikten banker lnsullün saat 15 te 
asliye üçüncü ceza mahkemesi huzu
runda ihzar edilmesine karar ver -
mittir. Bu ihzar müzekkeresi 1?üd~ei 
umumiliğe tam saat 13 te tevdı edıl . ." 
mi, müddeiumumilik te derhal mu· • d. 
zekkereyi emniyet.müdürlüğ~e tev. ı 
ederek bankerin mahkemenın tayın 
ettiği saatte mahkeme huzurunda hu 
lundurulmaarnı ia.temittir. 

Gazeteciler, aıJUkatlar rıe meraklılar 

Bütün bu muameleler ve lnsull'ün 
vaziyeti gerek Türk, gerek ecnebi g~
zeteciler ve kalabalık bir meraklı kut 
lesi tarafından adım adım takip edil 
mit, hatta bir çok avukatlar da müf· 
lia bankerin vekaletini deruhte etmek 
emelile lnaull'ü u:r:alctan yakından t~
kip edenlerden lnsull hakkında malu
mat toplamaya batlamı,lardır. 

Mahkemede ve mahkeme kapuıı. 

önünde 

SuJtanahmette ceza mahkemeleri -
nin bulunduğu bina önünde aaat. on 
üçten itibaren torlantılar başlamışta. 
ilk evvel burada mevzi alan gazete 
fotoğrafçıları olmuttur. Bunlara bili 
hara Türk ve ecnebi muharrirler, mu 
habirler iltihak etmişlerdir. Burada 
da birçok ıayialar çıkmıı, puvaaaon 
davriller uydurulmuı, hatta bir ara • 
lık çok gülünç bir de hadiae olmuf • 
tur. 

M. lnsull geldi lnsull zabıta memurları laralrndan olomobUe bindirliyor •• ,' 

tiyorwn cevabım alınca, daha kapldan çeviriyorl:ırdı: 
- Gösterelim denilmiş ve franuz. - lnsull vakıa, bir aralık otelimize 

ca nüshalar kendisine verilmiştir. uğradı; fakat kendisine tahsiı edilen o. 
Bunlar İngilizce değil dayı .beğenmediği için Beyoğluna gitti!. 

M. lnsull bu kopyeleri uzun uzadı
ya tetkik cimi§, bundan sonra: 

- Bunlar İngilizce değil, franaızca 
dır. demiıtir. Reis bey de 

- Evet bize tevdi edilen aadlar 
fran&1zcadır. Mahkemeye davet edil
meniz Amerika hükfuneti mahkeme • 
lerinin hakkınızdaki kararlarına itti· 
la kesbetmcniz içindir. Ne diyorsu -
nuz diye sormuştur. 

M. lnsull bu suale de uzun uz11n 
düşündükten sonra 

- Esasen okunan i&imleri İfİtmek 
ve fransıcza asıllarda görmekle iti an 
hyonım cevabile mukabele etmittir. 

Bundan sonra reis bey iddia maka 
nuni iıgal eden Nurettin Beye tevec .. 
cühle: 

- Mütaleanız? diye sormuı, Nuret 
tin Bey de şu iddiayı dermeyan et • 
mittir: 

'.P:.; bunu yeminlerle temin ediyorlar
dı. 

Türk ve ecnebi gazetecil ... , Aydm o
telinden bu cevabı alınca, Beyoğlu otel
lerini dolaımıya baş.Jadılar. Toka!lıyan, 
Perapala>,Park • Otel birer birer ziyaret 
edildi. Fakat lnsuH bunlann hiç birin
de yoktu. Yahut, vardı da, onlar da Ay. 
dın oteli gibi, zııbrtadan ketum davran· 
mak için talimat almıılardı. 
Muharririmiz Aydın ote~inin müşterisi 

Tekrar Aydın oteline dönmekten bir 
netice çrkıp çıkrruyacağını düşünürken 
muhanirimizin aklına bir çare geldi: 
Aydın oteline bir mii!teri gibi gir

mek.! 
Otelin sahipleri, kendisini tanımazlar

dı. Binaenaleyh, ıüphelenmeleri için 
sebep yoktu. 

Muharririmiz, bunun üzerine yalnız Galata nhtonı ile Sultanahmette 
mahkeme binasının önü meraklılar~a 
dolınuı, herke• aabn-sızlr~la. bankerm 
karaya çıkmaamr bekl~mııtır 

Halkın düıündüklen 

M. lnsull hadisesini ehemmiyetle 
takip etmekte olan Daily Mail muha
biri M. Kuik yanmda Anadolu Ajan
sı muhabiri M. Vitaliı olduğu halde 
ve bir otomobille mahkemeye gelmit • 
tir. M. Kuörk matrut alınalı uzun boy 
lu ve gözlüklü bir adamdır. 

ten:üman tayin edilip te isticvap edifin
cİye kadar bu vaziyetini bo:r:mamrthr ' ve 
daima ürkek "" lrorkak vaziyetini mu
hafaza etmiştir. 

tikten sonra Rumca okuyup yazma 
bilen bir tercüman bulunmasını emret· 
mit, mübaıir: 

iddianame 
''Mahkemeye celbedilen, M. Samu

el lnsu[,'ün Müttehit Amerika hükü
mt:tleri tebaoaından olduğu ve hileli 
illôt1 •uçuntlan müttehem bulunduğu 
kendi ilade•inden alaııtJığından Türk 
ceza kanununun dokuzuncu macldeşi 
mucibince kendi11inin ecnebi ve suçu
nun tidi •uçlardan olduğuna karar ııe 
rilmesini i•terim.,, 

baıına, Aydm oteline gitti. Konsiyerje: 
- Bu aktam için bot odanrz var ım7 
Diye sordu, 
Otel müdürü Osman Bey olduğunu 

sonradan öğrendiği bir zat cevap verdi: 
- Hay hay efendim .. Tdı: yatak mı 

istiyorsunuz? 
Tercüman aranıyor - Rumca bilen var mı? diye t«cü • 

man araıruı ve bir komiser bulup getir
mqtir. 

Adli muamele baılayınca birçok mü 
talealar ve tayialar da meydan almıt 
ha.ta kapitülaayon devrinin hüküm 
sürdüğünü esasen bir takun insanlar 
ecnebi bandırasını taııyan bir vapur • 
dan ecnebi tebaası olan bir adamın a
lmanuyacağı mütaleaaıru ileti sürmüt • 
ler, bilhaaaa genç olanlar da o kor • 
kaklık devirlerinin artrk geçtiğini ve 
hüklimetin dilediği vapurdan diledi
ği adamı alabileceği mütalea11m ser • 
detmitlerdir. Ancak bu zümreler et • 
rafında hukuki münakaşalar yapan, 
kanuna ve bilgiye istinat eder mütalea 
serdedenler yoktur. Bunlar genç ve 
ihtiyar meraklılardır. 

Mütelaıi bir vaziyette ve lngilizce 
söyliyerek otomobilden inince ve he
men mahkemeye teveccüh edince 
halk arumda: 

Reis Hilrmet Bey evveli mübaşire: 
-:: Tercüman gelmit mi? diye sormuı, 

tercuman araıup bulunamayınca sami
ler arasından tercüman aramnıı, gene 
İngilizce bilen birisi bulunamanuf, niha
yet gazeteciler tarafından müba1ire gös
te: ilen Anadolu Ajanu muhabiri M. Vi
taliı salona getirilmiıtir. M. Vitalis aa .. 
lona girince evveli Reis Bey tarafından 
hüviyeti teıpit eı!ihniı, sonra: 

Emniyet müdürlüğü betinci tube i • 
kinci komiserlerinden 35 numaralı Nail 
efendi olan bu zat ta m&hkeme reisi ta
rafmdan: 

- Size tevdi edeceğimiz vesikayı 
okuyup doğru tercüme edeceğinize ye
min eder misiniz? 

Türk aulan, Türk topMklan de • 

mektir. 

Hukuki dütünceler ve mütalealarla 
bu iti münaka}& edenler Maiotis va
purunun Türk sularında serbest pra 
tika aldıima göre transit vasfını kay
ebtm.it olduğnnu aöylemitler ve: 

- Vapur evvelce transit olarak 
gelmit bulunuyordu, Serbest pratika 
alınadan evvel M. lnsull ile gidebilir
di. Fakat aerbest pratika aldıktan ve 
limana demir attıktan sonra yolcuları 
Türk topraklarına ve nhtıma ayak 
basını§ addedilirler. Bandıruı ne o • 
!ursa olsun ve yolcu hangi tabiiyette 
bulunursa bulunsun o dakikadan iti
baren Türk kanunlarmm hükmü al • 
hndadrr. demiılerdir. 

Puıxısson daııriUer 

E vrakrn Adliyeye tevdi edildiği fa • 
yi olduktan sonra birçok yalanlar da 
uydurulmuı, puvaason davriller yapıl 
mııtır. Nisan yalanı söylemek heve -
inde olanlardan pek çoğu müflis 
ankerin kendiaine celpname tebliğe

dilir edilmez fücceten öldüğünü bile 
söylemiılerdir. Mahkeme kapıaı önün 
de bekleyenler araamda bu nisan ya
lanlan yüzünden zaman zaman va • 
purun hareket ettiği, M. lnsull'ün hü
lı:Uınete 40 milyon dolar vererek Tür 

iye topraklan dahiilnde ikamet mü 
saadeai aldığı, elinde kalan müteba
ki 40 rııilyon lira ile motörü de bura
da Yapılmak Üzere tayyare ve otomo
bil fabrikaları açacağı, 4 bin amele 

lıttrrmayı, Hilliahmere 1 milyon li
vermeyi taahhüt ettiği gibi birçok 

ralan!ar uydurmuılar ve bu şayialar 
rulaktan kulağa dolaımıtbr. 

Mahkemenin daııeti karııısında 

Bir taraf_tan bilen, bilıniyen bir ,ey 
ıydurur, bır ağızdan çıkan bin ku • 
ğa yayılıp dururk .;n diğer taraftan 

-eı~ m~el~ .~~~ni takip etmi4, 
:mnıyet mudur)ugu ınüddeiumumili -
~in ihzar müzekkereaini alır alınaz 
erhal alakadar memurlara tevdi e
erek müflia bankere tebliğ edilmek 
ızere vapura eönderrniıtir. Bir mo
Orle vapura giden memurlara M. ln
ull'e mahkemenin davetini tebliğ et
ikleri zaman banker çok heyecan ge 
irmit, kendisinde kalp hastalığı ol • 
uğunu, mahkemenin bu davetine bu 
tahğı dolay1aile icabet edemiyece 

ini bildirmi,ıir. 
Tabibi Adli muayeneye gidiyor 

M. lnsull'ün bu cevabı derhal Em 
İY!t nıüdürlüğüne, Emniyet müdür
~~ ~ar":fından da müddeiumumiliğe 
ıldırılm.ı4, müddeiunıumilik tarafın. 
an tabibi adli Enver Bey M. lnsull'ü 
uayd!'e ve mahkemenin davetine ica 
ti e ·~ edemiyecek va:r:iyett olduğu 
1 teıbıt etmek iizere v .. d .

1 · ı· apura gon en Lif ır. 

•. Tabibi adli Enver Bey vapura git-
eanada Em · b · . .. D . nıyet etıncı fube mü 

anıı Bey de refakatindeki me
urlarla beraber vapura girmi i B 

ada &aat tanı 16 ~t r. u 
• lnsull tabibi adli 'F; 20 geçıyordu. 
d ·· ·· ıd .. k nver Bey tara

n an goru u ten •onra D . B 
k hk . anıt ey an ere ma emenın ihzar .. kk 

. . t k bl. - muze e taını e rar te ıg etmi, ve b d 
icabet mecburiyetini hatır~at a:k 

ııri'!e .bir motör tahsis edild:i!:ini ~I . 
nnııtır. 

M. lnsull karaya çıkıyor 

Banker hunun üzerine daha fazla 
•!'-r ~tmerniı, Yer :nden kalkmış, va ... 
::ınden bazı evrak almış. ceplerine 
ırleıtinnit ve kamarasından çıkma • 
ı haz1rlaı.mıttır. Fakat pek fazla 
>~e~ana düıtüğü içm ayakları ve el-
1 tıtremeğe baılamıı, vapurun kap 

ın ve beıinci ıube müdürünün 
rdım~. ile iakeleye kadar getirilmiı 

?>0 tore bindirilmiştir. 

- Geldi, mahkemeye giriyor diye 
bir aöz yükselmiş ve kapının önündeki 
kalabahk büyük bir gürültü ile der • 
hal içeri kotmaya ba,lamıftır. M. Ku 
örk bir ande sürüklene sürüklene mah 
keme kap1&1na kadar tıkılmıştır. Ar • 
kasmdaki kesif kalabalığı bir türlü 
yaraıruyan muhabir türkçe de bilıne
diği için lnsull olmadığını mütkülatla 
anlatabilmiı, ve teliıla içeri dolanlar 
ancak bunda nsonra yavaı yavaş tek 
rar dıtarı çıkmağa baılaıruılrdrr. 

Polialer tarafından tertibat 

Tam saat 16,50 de mahkeme kapı
sı önünde ve mahkeme salonu hari
cindeki koridorlarda adedi 40 kiıiye 
baliğ olan bir polis mü.~zeai tarafm 
dan tertibat alınmıf, Turk ve ecnebi 
gazeteciler bir yere ayrdmıt. ma.hke
me salonun istiabı kadar bir ıwunj küt 
lesi de baıka tarafa alındıktan sonra. 
diğer kalabalık dıtan çıkanlmıt. hu 
sıkıntılı vaziyette de tam yamn ._.,t 
beklenilmiıtir. 

Sirkeci rıhtımında 

Saat tam 16,50 de vapurdan hare
ket eden motör 17, 10 da Sirkeci rıht 
mına gelmiıtir. Motörün bu yirmi da
kikalık aeyahati esnasında M. lnaull 
pek büyük telaı, heyecan ve asabiyet 
göatermiıtir. Bilhassa motöre binip te 
etrafımn sivil ve reami bir çok polia 
tarafından ihata edildiğini görfuu:e, 
korku ile: • 

- Nedir, tevkif mi edildim? 
Diye haykırmış, kendi.ine 
- Hayır müsterih olunuz, serbesl

a.iniz. Ancak mahkemeye gidiyorau .. 
nuz ve biz sizi muhafataya memu • 
ruz, cevabı verilmiıtir. 

Mahkeme yolunda 

Motör Sirkeci rıhtnnına yana§mca 
M. fnaull gene memurların muavene· 
ti ile motörden çıkarılmrt ve ihzar e· 
dilmiı olan iki otomobilden birisine 
bindirilmiş, yanına polis beıinci ıube 
müdürü Danİf, kısmı siyasi müdür mu 
avini Sadullah beylerle baZ1 komiser
ler oturmuf, diğer bir otmobille de 
sivil ve resmi memuı-la rtakip etmiı· 
tir. 

M. lnsull'ün Sirkeci nhtırnma çıka 
rılacağr malUm olmadığı için burada 
pek o kadar kalabalık olınaıruı, kala 
bahk Galata rıhtonından otomobile 
atlayıp gelenlerden ibaret kalınııtır. 

Mahkeme huzurunda 

M. lnsull ceza mahkemelerinin bu
l~~du,ğu binaya tam saat 17,20 de ıre· 
hrdmış ve tam 17,25 te de mahl..eme 
h~zuruna çıkarılnuıtır. M. lnıuU otomo
b.lden mahkemeye kadar kolruğuna gi. 
r~n n;ı:emurlaı:ın muaveneti i:e ve adeta 
bir kul~e. hahnde ıı_:elebilmiıtir. Mahke
meye gırınce evvela resmi kıyafetlerini 
Jabis olan hakimlerimize ve müddeiumu
mi ile hanımlardan ve erkeklerden mü
rekkep zriııt katiplerine bakmıı, son~a. 
mübaşir Cani Efendi tarafından kendm
ne gösterilen maznun mevküne otu~mut 
tur. 

Muhakeme &erbest midir? 

M. lnsull'ün arkasından ıalona gaze .. 
tecilcr alınmı§, bundan sonra hüviyetini 
yazmıya lüzum görmediğimiz büyük rüt .. 
peli bir zabıta memuru mahkeme reisi 
Hikmet Beyden mahkemenin ıerbest o
lup olmadığını. içeriye samiin alınıp ah ... 
namryacağını lionnuıtur. Hikmet Bey 
büyük bir vakar ile: Muhakemenin ser
best olduğunu, dinleyicilerin 11ğabildik
leri kadar salona girebileceklerini, mah
keme kapılannm ardma kadar açrk du
racağını, iıtiyenlerin koridoı-dan muha .. 
kemeyi takip edebileceklerini bildinniş, 
bunun Üzerinıı? samiler mahkeme salonu .. 
na sokulmuştur. Salon çok lcalabalrk ol
muıtur. Otomobilden İnerken resmini 
almak istiyen gazete lotoğrafçıları karş:ı 
sında her nedense şapkaıile yüzünü ka .. 
Payan M. lnsull mahkemede mütema
d!ye!' işliyen objektiflere biraz da tak
dı<kar nazarlarla bakmıı, hatta poz bile 
vermiştir. 

M. lnsull'ün vaziyeti 

l .~edyeti hakime Hikmet Beyin reisliği 
a un a aza Nu t H"k B .. dd . ıre ve ı ·met eylerin 
mu eıunu.1.!111 muavini Nureddin Bey .. 
den teşekkul etm;1 blllunuy d 

1 

- Soracağııruz sualleri doğru tercü
me ederek soracağınıza ve bize doğru 
olarak nakledeceğinize namusunuz üze
rine yemin eder misiniz? 

Diye tablii edilmiıtir. ' 
lsticııap başlıyor ' 

Bundan sonra reis Bey Vitalis elendi 
ye: 

Tercüme ediniz, dedikten ve 
maznun M. lnııdl mübatirin bir itareti 
ile ayağa ksldmldılctan ııonra isticvap 
baılamıı, M. lnaufl de ancak bundan 
sonra vaziyetini değ;ıtinniı ve biraz a
çrhruf, etrafıruı daha semeat balanıya 
ba:;lamrttrr. Mahkeme reisinin ilk suali 
ıu olmuıtur: 

- isminiz nedir? 
- Samoil 1 nsull. 
Ve bunu fU aual ve cevaplar takip et-

n-:. ~irı 
- Babanızın iami nedir7 
- Samoil ln...ıı. 
- Babanızın ismini aonryorum. 

-ı 

Yeni Aydın oteli 

- Evet babamın ismi. Benim ve ha· 
bamın ismi ayni isimdir .. 

- Annenizin ismi nedir? 
- E.nma ln&uU. 
- Kaç yaıındasınız? 
- Bl! •ene yebnit dört yaşına girdim. 
Gemiden zorla mı alınmıı 

- Ne iı yaparsınız? 
. -;- Şirketlerde müdür, meclisi idare 

r.eısı .ve meclisi idare azası idim • Şimdi .. 
ık h.1~ bir İf yapmıyorum. 

- fftar_-_buJda nerede oturuyorsunuz? 
-- enuz cebren M.üotis aernisjnden 

çrkarddım. ltiraznna ve .. 
• be . . mumaneatnna 

ragmen nı gemrden ahp buraya 
1
. 

diler. ge ır. 
- Nerelisiniz? 

. - Şik~!I"~ şehrindenim ve bu şebir 
Ilı N~a hukumeti h~dutlan dahilindedir. 
Musaaıle eder mı•iniz? 

M. lnsull bu cevabı verdikten son
ra tercümanı vasıta.sile mahkeme reisi -
ne : 

:- Rahatsızım. Ayakta duracak ta
L:atım yok, oturnıaklığıma müsaade bu. 
yunnaz mısınız? 

Diye sormuş, mahkeme reisi de: 
- Hay hay oturunu:r: demiı. 
Ayr.ca tercüman Vitalis efendiye 

de: 

- Siz de oturunuz diye otunnak 
~üaabadesinj venniı, bundan ıonra is • 
lıcva .. r~ d~v~m. etmittir .. 

T abuyetını bılmiyor 

- Tabiiyetiniz nedir? 
. - lngilterede doğdum. Fakat Ame

rıka tcbaasındarum. Amma tabiiyetimin 
tayininde ihti~if vardır, bu ihtilif halle
dilememiıtir. lngiliz tcbaa11 mıyım, A
merika tebaası mıyım, ben de bilmi • 
yorum. Bir Yunan lesepase•i ile seya. 
hat ediyorum. 

Diye teklif edildikten sonra lesepue 
muhteviyabnı fÖyle okumuıtur: 

Leae pase müddeti perft:mbe günü 

bitiyor -
''Yunan hükiımctini1t seyahat vara .. 

k<U1dır . • Leaepcue • " 
''Samuel ltuull namına verilmiıtir,, 

(Numara.ıı 403) 
"5 Nisan 934 tarihine kadar mute

bertlir.,, 
''Bu aeyahatname birçok aeyahatle-

re müsait tleğilclir,, 
"Ttibiiyet'-: : Yazılı tleğiltlir. 
(Ticaretle menruldür) 
(Mahalli tevellüdü: Londra. 10.2-

1859) 
(/kametgôhı: Atina) 
(Mahalli itası: Atina) 
(Bu aeyahat ııaraka$ı • lett paae • 

5. 3 • 1934 tarihinde verilmiıtir.) 
(Bu seyahat ııarakası ecnebi mua

melat merkezi ve pasaport kontrol 
memurluğu tarafından verilmiıtir) 

Komiser Nail efendi okumunu bi
tirdikten sonra mahkeme reiaine: 

- Bu vesikanın diğer tanfları"da 
batka bir şey yazılı değildir efendim. 

Demi~ 
Bundan sonra reis tekrar isticvabına 

devam etmiştir. 
-- merika tebaasından oldug" unuzu 

' . ' ve ora"'a tıcaret yaptığınızı ıöylüyorıu .. 
mız. O tabiiyeti haiz olduğunuza dai, 
bir '·eıikaya malik. değil mİ•iniz? 

- Hayır böyle bir vesikaya malik 
değilim. Bir pasaportum vardı. Müd -
deti bitmjfti, bu paraport konsoloıha .. 
nede kaldı. 

- Nerede ve kaç senedenberi ti • 
c.iret yapıyordunuz? 

- Ticarethanemin merkezi Şikago
da idi ve 42 muhtelif memlekette şu • 
belerl vardı. 42 senedir ticaret yapı • 
yordum. 

M, Jnırutl ağlıyor 

M. lnsull bu son cümleyi söylerken 
gözlerinden iki damla ya~ dökülmüf, faz 
la teessÜN kapılm1ı, fakat bu arada 
gene kendi.ini toplaıruıtrr. 

- Şikagodan ne zaman çıkhnrz? 
- Şikagodan 18 ay evvel çd<tnn. 

Cezai ithamname okunuyor 

- Amerika birlctik hük\ımetleri ken
di tebaasından olduğıinu:r: sizi bazı cü
rümlerle itham ediyor. Amerika hü • 
klımeti bu ithamname suretlerini hü • 
kıimetimize, hükümetimiz de mahkeme
mize tevdi etınlştir. B~nlan okutaca· 
ğım. Dinleyiniz. 

Reis Hikmet Beyin bu emrinden son
ra her biri 15 - 20 sahife tutan it •• 
h.amnamelerin tercümeleri okunmaya 
batlanmıfhr. Bu tercümeler "beyan olu • 
nur ki,. diye başlamakta ithamname • 
yi veren mahkemenin, mahkeme heye
tinin, zabıt katiplerinin, müddei ve müd 
deialeyhlerin isimleri zikredildikten 
sonra "Samuel lnsull oğlu "Marti~. J; 
fnsül ün cez.ai bir maksatla ve hıl~h 
bir ,d.iıde iflas ehnekle, itham edildi
ğini bildiriyordu. 

M. lnaull etrafını tetkik ediyor 

Türkçe okunan bu ithamnameler 
den bittabi M. lnıull hiç bir fey an• 
lamamakta ve mütemadiyen etrafına bak 
makta soğuk kanbbkla fotoğrafçıları 
ve gazetecileri tetkik etmekte bulun • 
muıtur. Banker bir araldc faz)~ ~ı~
ldctan müteessir olmıq, pardesusunu çı· 
karmıttır. 

M. lnıull bilha11a moharririmizle A· 
nadolu Ajan11 aermu harriri lhaan Be
yi uzun uzun göz hapsine almıf, 
hatta bir aralık bir 9ey bile aöylemek 
istemit. fakat bu esnada ithamna • 
menin okunması bitmittir. 

ithamname cmlahlıyor 

lthamnamenin okunma•r bittik .. 
ten sonra reis hey M. lnsulJ'e hitab~n 

KARAR 

Mahkeme reiıi Hikmet ve aza Nus 
ret ve Hikmet beyler keyfiyeti bir 
müddet müzakere ettikten sonra tam 
saat 5,30 da kararlannı tefhim etmiş 
!erdir. Karar tefhim ed'.lirken M. Sa
muel lnsull ve tercüman mübaşir ta • 
rafından ayağa kald:rdmııtrr. Karar 
aynen söyledir: 

''Mahkeme M. /,,aulrürı Amerika 
.Birleşik hükümeti tebaa•ı~dan olduğu 
na ve Amerika mahkemesi tarafın • 
dan iddia edilen cürmün 8İya&i ve as
keri CÜrümJen olmayıp QJi cürümden 
oltluğuna karar vermiftir. M. lnsull'ün 
mahkemede iıi bitmiftir. Serbesttir 
gidebilir.,, ' 

M. lnaull teıekkür ediyor 

Karar tefhim ve tercüme e-lildik • 
ten sonra M. lnsull bulunduğu yer • 
den hakimlere doğru ilerleıniı ve bü
yük bir heyecanla 

- Türk hakimlerinin adaletine te
şekkür ederim demiflir. 

Mahkeme reisi bu teıekküre bü • 
yük bir vekarla 

- Mahkeme vazifesini yapmfllır 
cümlesi ile mukabele etmi4, bundan 
aonra M. ln•ull Jene mahkeme reiıi ... 
ne hitapla: 

- Vapura gidebilir miyim? diye 
sormuştur. 

Reis Bey bu ıuale de: 
- Mahkeme bu husu•ta bir karar 

Vt?nnemiştir. Mahkemece itiniz bit -
miıtir, fehirde iatediiiniz yere gide • 
biJira.iniz. demit:,ir. 

Salon bo#Q.ltılıyor 

Mahkeme kararının tefhiminden 
aonra mahkeme salonu poliselr tara
fından botaltılmış, M. lnsull Danit Be 
yin tavsiyesi üzerine kalabalığın da
ğılması ve kendisinin rahatsız olma
ması için bir müddet intizar halinde 
kalmııtır. Bu esnada bir muharririmiz 
M. Jruull'e hi•siyatını sor.mak fırsatı
nı bulmuıtur. 

lnsull muharririmize diyor ki 

M. lnsull demittir ki: 
-Türkle,_r .çok '!ô_~k insanlannıf. 

Bitha .. a hakımlerımz çok yükıek ne
zaket gö11terdiler. Hayret ettiğim nok 
ta Türklerin kıillesini~ hemen bir ec 
nebi lisan bilmekte olmaııdır.. Ben 
Amerikalıyım. Buna rağmen ancak 
kendi lisanımı biliyorum. Biraz lran 
sızca biliyorum, fakat konuşamıyo • 
rum. Tabii bunun da faydası yok. 
Htikimleriniz huzuruna çıkanlmadan 
evvel biraz; endife ediyordum. Fakat 
timdi tamamen müıterihim ve endi 
şelerim tamamen zail ol!':tuftur.,, 

Yeni Aydm otelinde: 

Müflis banker 1 mull, mahkemeden 
çıktıktan sonr~ Em~:r•t. müdür ~u.a~
ni. Hüsnü emnıyet ikıncı tuıbe muduru 
Demir B;ylerle resmi ve •İvil komiaer ... 
Jerin refakatinde, otomobillerle Ebu•ıu~ 
ut caddesindeki Yeni Aydın oteline ge· 
tirilmiıtir. 

lnıull'e burada misafir edileceği bildi
rildiği zaman müflis banker, küçük bir 
tereddüt devresi geçinniı ve adeta ho
murdanır gibi bir sesle, İngilizce: 

- BUTası mı? bu otel mi? diye sor
muştur. 

Bu esnada lnsıtll'ün Yeni Aydın ote
linde bulunduğunu pek az kimse biliyor. 
du. 

Fakat haber, çarçabuk etrafa yayıldı. 
Ebussuut caddesi, yarnn saat için"de bir 
taknn meraklılarla doldu. Herkes, 1 n
sull'ü ıönnek istiyor ve buna muvaffak 
olaırıadrkça sabO"Srzlığı artıyordu. · 

Müflis banker, otele girdikten biraz 
sonra telefonlar itlemeğe baılamtftı: 

- Alo. . . Orası Aydın oteli mi? 
- Evet! 
- lnsull .•• 
- Burada öyle adam yok! 
- Hangi adam yok? 
- O dediğiniz a<lam ••• 
Ve mikrofon hemen kapanıyordu.Ca ... 

zeteciler, telefonla bir teY Öğrenmek 
kabil olamıyacağını anlayınca, otele gir. 
mek çarelerini araşbrdrlar. 

- Hayır! iki kiıi!ild çünkü bir arka· 
daşımla beraber latlacağız .. 

Osman Bey, adamlarına se•lendi: 
- Beyefendiye bir oda gösteriniz! .• 
Fakat hu sözü lıenÜz tamamlamıttt 

ki, yanmdaki zat, kulağma eğilerek bir 
ıeyler fmldadı. 

Osman Bey, düşünceli bir tavır alm1ı
tı. Dedi ki: 

- Üçüncü kattaki odalarrmn, kimi. 
len tutulmuş .. Size isterseniz, en üst 
katta bir yer temin edelim!.. 

- Mümkün. . Y aln.,., bu akfam İçin 
otelinizde mutattan fazla bir kalabaiık 
görüyorum •.. 

Malüm ya .. Amerikalı banker 

Osman Bey, hiç §Üphe etmeden &'Ü· 
lümsedi: 

- Maliim ya, Amerikalı banker, bu· 
rada ... 

- Ya?! .• 
- Evet ama yarunda memur beyler' 

var ..• 
Arbk baklayı ağızdan fdrarmak za· 

maru gelmiıti: . . sak 
- O halde, gazetecilerden nıç• .. n ?. 

1 d 1 11,.. otelinizde oldugunu •• a rnız, mu un "dd.J ti 
Osman Bey, derhal c~ 1 et . : 
_ Ne yapalnn efemlım, eınır aldık!~ 
Sonra, •••ini alçaltarak: 
_ ı nsull, burada ama, kimaeyi kabul 

etmirorl Hatta, Daily Telgraf'ın bir mu. 
habiri, ırUriiltüye getirip yanına girecek 
oldu. Memurlar, tanıyarak dıtarı crkar-
ddar. • 

- lnsull şimdi ne yapıyor? 
- Traş oluyor .•• Sonra da yemek 

yiyecek? 
- Kim traı ediyor? 
- ilkbahar perükanndan bir kalfa 

çağırttık! .. 
- Peki! Buraya getirildiği zaman ne 

yaptı lnsull? 
Tıraı ve tırQftan sonra 

. - !"'!.ç• ne yapacak!.. Çok mütce••İı 
~·· _Yuzu dc-htetli .arannrıtı. Dudaklan 
tılrıyordu, Fakat t~••liriinü belli etmo
me e çahtıyordu. 

- Odasını kendisine gÖ•terd.lkferi z.-
man, ne dedi? . • _ 

- Bir ıey demedi. Y alnrz gul"'.'.""" 
di. Ama, ne gülümseyif.. Tıpkı aglar 
gibi ... 

Muharririmiz, Osman Beyle yaptığı 
bu kısa muhavereden sonra, lnsull'ü 
görmeğe ç&bfırUt ve bir misafir gibi 
müflis bankerin bulunduğu kata çdanıı· 
tır. 

lnıull'ün lraıı hala bitmemiıti. Odııı
aından makas şıkırtıları geliyordu. Haf. 
talarca süren Akdenizdeki .erıeri ceve
lan esnaırnda 1 nıull'ün traıı çok uzamrı 
olacaktL 

Muharririmiz, bu aralık fır•at bulup 
!"üf~iı bankerin aralı.le kapı•tndan batıı:, 
ıçerı uzattı .. 

lnsulrün od~mda 

1 nsull, beyaz lake karyolasının yaru
baıında bir koltuğa oturmuıtu. Yüzü 
sapsarı idi. Maamalih, berberin iıini ko
layiıkla görebil.,ceii rahat ve serbest bir 
vaziyet almııtı. 

Muharririmiz, kapıyı birden bire aça
rak içeri girdi. İnıull ıaıalannıtı. Elleri
ni boynundaki beyaz önlüğün müsaadesi 
ruıpetinde kald1rarak: 

- Girmeyiniz! Y aılclaımayınız .•. der 
gibi bir şeyler mırddam:lı. 

O sırada, İngilizce bilen bir arkada-

ıı, muharririmize tercümanlrl< ederek 
nsull'e: 

- Naıılıınız, rahat mısınız? diye sor· 
du: 

lnsulle ilkin hiç cevap vennedi. Fakat 
birkaç saniye •onra dudak lan kıp1rdadı: 

- 1 yiyim!.. Fakat niçin soruyorsu• 
nuz? .. 

Bu sef,. ... de muharririmiz cenp ver· 
medi. Orada biraz daha kalırlaraa ln
aull'ün zile basıp kendilerini kapı dıtarı 
ettirmesi ihtiınali vardı • 

Polis garsonlar 

Çünkü garson kıyafetile dolatan sivil 
memurJarın, o •ırada koridorun baıın
dan ıesleri duyulmağa baılamııtı. 

Jnıull traş olduktan sonra, gar5onu 
çağmp yemek istetti. Saat bu sırada, se
kize yaklaşıyordu. 

lnaull ne yedi? 

(60) milyon doların. adamın dün ge
ce Aydın otelirıin (14) numarah od .. sın
da yediği yemeklerin listesi ıudur: 

Kotlet pane 
Ayşckadm fasulyası (haılama) 
Salata 
Elma kompostosu 

Sırkeci rıhtımına doCru 

~~lata rıhtunındıın .:,ütemadiyen 

M. lnsull hiıkitnlerimi:r:in okar u. d 
··ı. 1 dl r111ma 

ro~ en yaşd a ok up boıanarak, başını el-

hcrlıd arab~ın • .. d"d arak ve kıpkırmızı bir 
a ~- .~r mu et otunnu,, mütemadi .. 

yen onune balonııtır. Beyaz saçlı be
yaz gür bıyıklı, uzun boylu ve di~ ı 
bu ihtiyar milyon sahibi kenıliıine bkn 

- Bu Yunan lesepaseli yaruruzd• 
mı? 

- Evet yannndadrr. 
M. lnsull .cebi':'den lesepasesini çı 

ka~ıı ve mubaııre tevdi etmiıtir. 

- Birletik Amerika hükllınetleri • 
nin muhtelif mahkemelerinden hakkı 
nızda sadrr olmuş 4 ithamname var ... 
dır. Kendi tesia ettiğiniz banka~ar ve 
mn.I müesseselerile §İrketler-t'1•zde 
hileli iflas yapmaktan mütleh~ bulu • 
nuyor.sunuz. Ne diyorsunuz dıye sor· 
mut, M. lnsull de: . 

- Bunların İngilizce bir kopyeıı 
mevcut mudur?. diye mukabil sualle 
mukabele etmiıtir. 

Bu ise pek kolay değ;ldi. Çünkü, müf
lis bankerin otelin Üçüncü katında ifgal 
ettiği ( 14) numaralı odanın önüne 
merdiven sahanlrkların:ı kadar sivil ve 
resmi em"iyet memurları dizilmitlerdi. 

Arayanlar ıaşınyor 

Franccl.i ve Taşdelen suyu 
lnıulJ'e bir arahk madensuyu İıteyQJ 

istemediği sorulmuş, ihtiyar banker: 

ruınlc M • t" - l lr: aıo ıı vnpur~nu goz eyen ~e-
l!lar. M. lnsull'ün kolktularına gı· 
11 bır vaziyette İ•keleye getirildi-

Bır baıka tercüman aranıyor 

- Mahkeme heyeti lesepaseyi tetkik et-

Reis: 
- Okumak mı istiyorsunuz? diye 

aormuf. 
- Bunların inıilizceıini görmek is 

Jn~ull'ü kimse ile temaı ettirmemek 
için t:tlimat alan bu vazife brlir memur 
efendilere hiuettirmeden koridorda do
laımıya imkan yoktu. Esasen, ııel...ıeri 

- Hayrr! .. Sizin sularınız, madenıu
yundan daha iyi! cevabını vermittir. 

lnsull, Önüne getirilen yemeklerden 
pek azmı yemit, buna mukabil iki titeye 
yalan su içmi~tir. 

(Devamı 7 inci ııahifede) 
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• MUTEFERRIK 

İstanbulun su· ihtiyacı· 
temin edilebiliyor mu? 

MAARiFTE 

İkmal 
İmtihanları 

HABERLER 
POUSTE 

Yangın 
Başlangıçları 

-

Terkos belediyeye geçtikten sonra ne imtihanların kaldınlacağı 
ha beri doğru değildir 

Bir çikolata fabrikasından 

değişiklikler yapılabildi? 
Belediye 1AJlar idareoi 1933 oene

Iİ faaliyetine a.it rapor ve plançoaunu 
taıı:&İln ebaİflİr. idarenin bu ocmeki 
-iai ikiye a:rr.ı-ktadır. Birinci 
devre vaıriy~t tarihi olan 1 K&ınmuu 
ni 1933 ten, aabn alına muka•elemun 
kat'i imza tarihi olan 7 ağlutoa tari
hine bdar ıeçen miiddettir. Bu deft'e 
de hukuki mürakabe vazife9i ifa • • 
dilınif, teaiaatın tevaii tetkik olunmuş, 
imkAn dahilinde icre.at yapıhnıfbr. 

lkiıaci devreyi teflcil eden 7 at-l.,. 
1933 ten aene oonuna kadar ceçen za 
man içinde bir taraftan yakanda oa· 
yılan ıneniye ıenni .......U..it. cliier ta 
raftan da ıerek kadrolarda, ıerek 
muhuebe uoalleriade n.rurl görülen 
iptidai tadilat yapıh-lflır. 

Teri.o. •ölünJ.ki. tfti.rt 
Bilıimum teai .. t Ye ,..bekede yapı

lan ıslahat ve faaliyetin hüla .... ı ıu
dur: 

1834 tarihinde konan ve saatte be • 
heri 204 ınetro m.i.klp auyu 117 met
re irtifaa çıkarabihm 6 tulumba ile 
1910 tarihinde konulan ve aaat.te be 
heri 180 metre miki.p AlJ"ll ıene U 7 
metre irtifaa çıkaran iki tnlunıba ki 
c:eman 8 tulumbadan tef81Jı;iil etmek· 
tedir. Bu auretle 8 tuhıml>anm hepei 
birden çal11bnldıiı takdirde yevmi 
37.730 metre nıikap .,. terfi edilebile 
~eği All1aşıhr. 933 aeııeoinde terfi edi 
len au mikdan 11.328.923 metre mlk& 
bı olduğundan merk-0. 0,82 ye mü
aavi bir intifa emsalile çalıfbğı tebey 
yün eder. 

Şehre terfi edilen y.-ıİ su mik~ 
nnı 38.000 ınetro mikabına çıkaraltil 
mek için oaatte 245 -u. mikabı ou· 
yu 117 metroya tn-fi eden 2 tulumba 
ile merkezin taı.,,1y.,.;.,e ~t 
edilmi, Ye ba mak!zwler haziranda 
f ~ tc ~ j it 'bı&hmac.a.ktır. 

9.'.:• _. ~da İMie eifonlan 
nıı> .,.:..-. «XlOO metre . ...yu 

ı•tinno'm -• e.lmarak takTiyel ri-

Sinema sahiplerinin 
müracaah 

T'ıcaret odaaı oinema ..hipleriabı. 

1 

Ye film aceatalarnnn yaptdrla.n 1116-
racııat üzerine her memleketin film ithali 
tından ne ıuretle ıfunnik resmi llldıiı-
111 ve alman reaaİn ıaikclarmı teffrik 
ve teıbite batlanuftn'. au tetkikat -
ticeıinde ...._.a oahiplen oda.ia lıek· 
,..,. içtima ederek h~t neEdiıl -
de yapılan tetebbüsüa tekli karulnş. 
bnlacaktır. 

----
Eski Galatasaraylılar 

Calateoerayhlar ~yetinden: 

1900 senesinden eYVel ve 1900 • 1910 
-mda mektepten çıkanlar her aym 
birinci ıalı gÜOÜ kulii>ümüzde içtima e
decelderi mukarrerdir. Binaenaleyh .C.
llID 3 üncü oah &'ÜJlÜ aaat 18 ile 20 ara
emda bu knım azanın tetrifleri rica olu-
....,., 

Mütekaitleri davet 
Umum möt•kci6ni .keriye cemiye

tinden: 

Cemiyetimizin - lr.ongreainin 20 
niıan 1934 cuma güaü- - ~ Vez
necilerde umumi merlımmiıode top!.,.. 
ma11 tekarrür etmiıtir. 

Cemiyete kayıtlı azanın zikrolunan 
günde teırifleri rica olunar. 

Tarihi roman: 100 . 

ne muktazi boruların bir knmı geli~ 
rihniı ve bunlann bir kısmı da mahal
h ı n:;aata nakledilıniıtir. Bu takviye 
ameliyelİne 934 oeneai İnfaat ıneni -
mi INciayeti..de baılanacalı:tır. 

Abone l><Uliyeti 
1932 aeneainde 18.198, 1933 aene

ai iae 329 fıulaaile 18.527 dir. 

lolalıahn ~ 
ldare heyeti raporunda ıslahattan 

ba.hsoolilerelı: den.iyot' ki: 
"blahat projemizin tatbikmda 6 

itin '8n ajırhjında 75 kı'lcımetı e hıliin 
de Ye -htelif bturda font borular 
ııİparİ! eclileNk getirilmi9tir. 1934 ae 
neoıiınde 1alahat projem.izi::ı ta!bikma 
lhmı relen ıayretle denm edilerek 
T erkoı terfi rnerltezinde isale tesioa -
tında t~ih havuzlan n tebekelerde 
lisım celeıı ameliyat yap.Jarak tehir 
lıalkına ırece ve ırfutdüz kAfif bir taz 
yıkla ııhhi bir "" nrmek ouretiyl. ilk 
hedefine idaremiz vaııl ohnUf bulu -
-caktır. Bununla beraber 1934 aene 
ıdnft mutaaaTVer olan faaliyet ikmal 
etliWiii takdirde bile iclanımiz hede
fiae -•men vİlall ohnuf bulunmaya 
c:aktır. 

Bir au idarelinin en mühim nzife 
Iİ yalnız ha.il bazm d~ek olın~ -
yıp tehrin milıtakbel m ıhtıyacmı goz 
öaünde tutarak bu ihtiyacı takdir e -
tip en mwY&fılı: fd<ilde tatmini çare
lerine vakit Te zamaniyle teveaaül e
clipp halita bar olmakaııttA .._...,..k 
br. İfte bu -..ıe maTaff.k elebilme
fi bodi meaaiaine rehber ittihaz 'ede 
cektir.~, 

TalıMlcit 

1933 ~ urinada prek "" -
tqmdan, ırerek tesisat kiralarile abo
...Jer heaabma )'aı>ılan aıneliyattan 
taha)dıuk ..,._ i,l.a-e -ndırtı 1180 
milyvn m bin 5 liraya he.li.i o~ 
tııır Bu ınikdann 175.357,86 lıraaı 
~erden.., 114.195,20 liruı da 
remıi dairelerde hbı lomuştur. 

Neşet Ömer Beyin 
konferaası 

Iataıılı\ıl o.i.......ıte.i rektörü Or
~ ,a. Pıul .. lı N..- O-,,. Bey 
3-4-934 .alı Pııü aat alb baçakta 
Be:roiJunda .....,_ çıkınas 90kaimda 
Tw.k Tıp Cemiyeti aalıa ında (tiaam 
looee _._aire) loakkııula bir !<.lfe -
nına ........ ı.trr. 

Türk- Macar dostluk 
cemiyeti 

~TE, 31 - MacariHan ~timai 
-..iyetler birliği tarafından bir Tiirk -
Macar doıtluiu cemiyeti kunılmaama 

karar verilmiıtir. Türlr.çe Lıonupn ve 
Türkiyede alikal•ı olan M.....ı.ia Ma
eariıtandaki Türld. bu cemiyete gir • 
meğc d&Tet eclileeeldcrdir. 

j Ki lk halterler 

• HG,im Bey Anltczrayc gitti -
Mönciye milfettitlerin<ien Hiflm Bey 
dlin Anloaraya ııitmiftir. 

• Alury miitliirii - Akay müdiirii 
Cemli Bey Ankaraya ııitmiıtir. 

ZA Yl - Müıtehikkini ilmiye ter

tibinden aldıiım maaf cüzden Ye mülrii

rümü zayi ettim. Y eniaini alacaiım • 
dan hükmü yektar. (15263) 

Hoca Nuri Ef. oilu Ratit 

Güneşin Oğlu 
ne demek olduğunu tanıtmak isti- ı 
yordu, Meydanda bir kaç döğüfme , 
oyunları tertip etmek için evvela 
Baykut'u kandırmak lazımdı. 

Reis bu fikrini kaç gündür deli· 
kanlıya açmak için fırsat arıyordu. 

Yolda giderken ar.4tmağa ba,
ladı: 

- Hamatlılara Türk yeğitlerinin 
kuvvetlerini göstermek istiyorum, 
Baykut! Buralarda bir yaban ökü· 
zü bulamaz mıyız ... ? 

Baykut'un tüyleri ürperdi. 
Etraftaki dağlarda bulunsa ge

rek .. 
Diyebildi. 
Reise korktuğunu ve titrediğini 

belli etmedi. 
Reis: 
- Bu meydanda döğüşçülerimiz 

Hamatlılara birer maharet göster· 
seler çok iyi olacak. Bu döğü~le
rin batında seni görmek ist:yorum. 

Dedi. Baykut cesaretsizliğinden 
değil, sıhhatinin bozuk ve vücudu-

Yazan: lskender FAHREDDiN 

nun bir çok felaketlerden sonra 
dermansız düttüğünden, döğilfte 
yenilmek enditesile korkuyordu. 
Maamafih, reise çekingenliğini bel
li etmemeğe çalıftJ. 

- Çok iyi olur, dedi, bu korkak 
mahluklara kendimizi göstermeli
yiz ... 

Ve yürüyerek Hamat çarfısına 
girdiler. 

Güne,'in oğlu çartıdan geçerken 
herkes yerlere kadar eğilerek Türk
lerin adil reisini aeli.mlıyorlardı. 

Bora tehri itıal ettiği gün halka 
dört maddelik bir buyruk ilin et. 
mitti: 

"1 - Herkes işile gücile meşgul 
olacak ve akıncıların icraatına mü
dahale etmiyecek, 

2 - Şehirden harice erzak vesa
ir mekiilôt kaçıranlar ve akıncıla
rın aç kalmalarını intaç edecek ha
rekete cüret edenler ağır ceza göre
cek, 
3- Kral Oşaser'e maddi ve ma-

Şehrim.iz Maarif muhitinde hilha. 
aa taleı... arasında, li9e ve orta mek
teplerde iın-1 imtibanlan kaldınlaca
ğına dair oon :ıaınanlarda bazı ıyia -
lar denraıı etmektedir. Aldıtımrz 
mevlUk malômata &'Öre hu haberin 
aılu -11 yoktur. llı=nal im.tihİmlan 
Univerıitede bazı fakültelerde kaldı
nlmııtır. 

Pr. Malche gidiyor 
Profeaör M. Maldıe dün Ankara -

dan eşbrimize dönmii1tür. Profeaörün 
mukavele müddeti hitam bulduğu i
çin önümüzdeki cumarteai. cünü mem 
leketi olan laviçreye dönecektir. Üni
versite rektörü Dr. Netet Omer Bey 
Prof...er Malcheh ıerefine bir veda 
ziyafeti verecektir. 

lzmire giden Universite talebesi 
Bayraıoı tatilinden biliatifade lrmi 

re giden Univenite talebeainden bir 
kafile dün eıhrimize dönmüflerdir. 

BELEDiYEDE 

Yeni evler talimatnamesi 
değişecek mi? 

Yeni )'Oilar ·Ye yapılar kanunu, ge
lip ırüzel yük;dclilrte bina "'1a11nı ya
aak etmqtir. Ve her caddede yapıla
aılı: itina yi;ksehliklerinin 1ı:at'i olank 
tayiai için tehir pliırunın ~ bek 
lemck liznndrr. Belediye bunu nnza-
n dikiurte alarak, tehir plim taımir.:ı 'Ve 
taadik edilinciye kadar muvakkat bir 
talimat,,_,e tatlı& etmektedir. 

Bu talimatnamenin bir maddeline ıö
re ;ı.; tıırııfı cadtleye balıMl bir anada 
yapılacak bina irtilaı .ı.ha dar caddeye 
ırö.e tayin edileceiine ıröre bu •azİJOette 
anası olaa bazı kimıeler, yanla"nda 
yüksek irtifalı lmıa olduğu balde yezıj.. 
den yaıptıı:acaklan binalara pek az :rGk
oelılik ....,rmeie mecbur oluyorlar. 

Bir caddede battan ~ yükaek bi.a
lar oldajq halde aradaki lıiıudıırın böy
le İrtifası hİr halde JD§a ettiftlmeıi ftH 

iti>arile dofru ıörülmemektedir. Bu iti
barla tallınatnaınenin bu maddesinin ye
niden teda'lc ~ilmeai dütüaölüyor. 

Damlardan akan sular 
Yeni ~ w: yapılar k· &IMinDD 36 

.a matldeai mucibince biru-1 S' . Yai
mur nluım •latan boruların bnalizu
,_ tewldlitı olan y..,Jcrde kenaliaıs,.,n 
çulruruftat bu 1ell Lımİ0 meYCut a,ul1ı111-
madığı ....... ilerde de yaya lıaldmm
dan on santim irtifaa kadar indirilmeoi 
liZBn ıehııektedir. 

Kanun, lriitün binal&l'II) yağm.r bonı
lannın IMa laalde indinıme.i ~ l>ir -
nelik mühlet vemıiıtir. 

Kanun seçen - 21 ı...innda n .. -
reditdijioe ıröre a..ümiizcleki bazirandr. 
bu miihlet bitecektir. Ba itibarla buıiin
lerde belediye kanunun bu mecburiyeti
ni halka ili.n edecek ve her itina ..hibi
ne bu mecburiyeti ifa ettireoektir. Yaj
IDUI' l>orularının lcaldınma kadar indiril
meli halkı büyük bir •ılmıtrdaıı kurta
racaktır. 

Otobüsler 
T akainı - Büyiikdere yolanda itle -

yen otobüderin Kaclıköyünde .,.., Ka -
dıköyünde itleyen otobüalerin de Tak 
aim - Büyiilııdere yolunda itlemeleri 
hakkında belediyece bir karar veri • 
leceği haber ahnmıtbr. 

Zabıtai be'9diye talimatnamesi 
Zabı: · belediye talimatnameli yap 

makta olan komisyonun meaaialni biti 
nımiyeceii anlaıılmqtır. Bu takdirde 
yeni belediye intihabından ..,nra ta • 

• liınatname ikmal ve tasdik edilmit o-
lacaktır. • 

nevi yardund« bulunanlar aileleri. 
le beraber fehir haricine tebit eJi. 
lerek emval ve enakı müsadere e
dilecek, 

4 - Türk ulularına hürmet elmİ· 
yenler ve Suriye toprağında )'afa
yan her ferdin itaat etmesi llizun
gelen Türk 6uyruklanna 1rar,, ge
lenler Ve T ö.rk ırancaklarile Türkün 
mukaddes tanıdığı ~eylere hakaret 
edenler ölüm sezuile cezalandırı
lacaktır • .,, 

Gün.,.'in oğlu, çarfıdalri yerlile· 
rin haleti ruhiyelerini tetkik ediyor 
ve ilan ettiği yasakların halle üze· 
rinde ne tesir yaptığını anlamak 
istiyordu. 

Baykut reise: 
- Bu millet müthiş bir baskı al

tında yaşamağa alıtmıt .. Sizin ilan 
ettiğiniz yaaaklar, yerlilere geniş 
bir nefes aldırmış gibi.. Herkesin 
yüzü gülüyor. 

Diyerek balkin çehrelerinde be
liren samimi ve hakiki nete ve te· 
bessümleri göstermişti. 

Bora kuru bakla satan bir ada
ma sordu: 

- Krala yardım etmek ister mi
sin? 

Küçük tacir suratını asb: 
- O zalimin yüzünü ejderhalar 

görsün ... Bundan sonra ona bir dam 
la su vermiyeceğim. .• 

çıkan yangın söndürüldü 
Dün sabah Y emitte Kutucularda Mı

ID'lıoğlu sokağında Vitali ve Neııim E· 
fendilerin çıkolata fabrikurndan y•n&'Ill 
çıkmııaa da aöndürülmiiftiir · 

ikinci bir yanım da Beyoilnnda Ka· 
ranfil aokağında 19 -alı Kolootol>i 
apartm>anında oturan Madam Rıııbeka
mn kabndan çıkmıt, bu da aöndi!riil-
miiıtür. -

Bir dolarnlırıc~ık 
Beyoflnnd:ı Ağaçqme ookağmda 8 

•umaralı evde oturan Koço poliae müra
caat ederek Enli:yokllf'ta 21 .1111maralı 
evde oturan Mihali.ki Efendinin sevcıeıi 
Madam Hanldi'ye bir ay .,,,,eı emanet 
olarak bırakm~ old11ju il lira parası ile 
20 lira kıymetindeki bir h•luıor wiiati
mal auretile ziyaa u(ratbğmdan bahse
derek tlkeyet etmİj ve a.çlıı Madaın 
yakalanarak hakkında toNrika.ta b .. lan
mıftır. 

Bu eşyayı nereden bulmuş? 
Yedikulede Nazmi i-ni ıde hir amele 

sırtında bir wvalla ~- loelıtiler 
lrendiwi111lca fllpbel_ .. ek yaı..layıp po
liıe teılim etnüıler ir. 

Na:mıi'nin çonalı ıııplmca isi-ele bet 
çift isilarpin ye 33 çilt lletilı: dolu ol
dağa ıörülmiittiir. E'.ıya Rriisadere edil
mit ve Nazmi adliyeye Yerilmiştir. 

intikam almak için 
Balat ciYannda bir eYde liracı ola...k 

oturan Şevket Eh.neli ~~ gece evinde 
uyurken bir gürültü duym11t, yatağın. 
dıın ka:kmca ookalıan llbu teflarla 
pencere camlannm larılmalcta oMufa· 
nu c~tilr. Şevl<et Ef-di dqanya 
çdoncıya udar ~ adaın mlitcma
diy- ta' yafclıraralı: camlart tamamiİe 
parçalayıp kaçmııtır. 
~leyin Şnket Efendi potioe mü

racaat ebni§ijt. Yapılan tahkikatta Şev
ket EfeadiJBD biri<ac; giin e-rvel Hayri 
iomiade birile klwıa ettildari, bu kav
gadan hiddetlenen Hayrinjn intikaın al· 
mak maluadile kendi evinin cmnlarmı 
taılayıp kırdıiı an~. Havri 'Ya
kalanarak hakkında tahkikata '-tlan
mııtır. 

Sır°"k Aşık 
Tel • ı4e oturan m-1 A-. • 

wya .,......, tıir laa d- akpm üze
ri ..n.e ırideN:ea ...,.,.... ıatrcdık ya
pmı Ali nnııinde lıirisi ..-ı.- tala· 
lanılı: ııat4oatılık} v:• batlmmtbr: 

A-ya • .,. &;,.. yüz .........,l"P 
m:it 11 i c'it tielalar ı.opmpa da Ali din
i • ve qi claAa ileri ırötiirei'elı Ja. 
za tlile ıM '" wir i 1 ıiftiı. 
~ı ~feryadı a... 

rine :ret1Jea polİller l>u ..,.....k ifda 
dimıii meflıut ı.aJinde yakala-ılar • 
cbr. Ali evnılıile birlikte adliyeye t
lim edilmiftir. 

Sahta on kuruşluk 
Kanııcilmriikte Fethi imninde bimi 

cl6a flrmdan clanek alırken verdiği bir 
OR laırutum bip olduğu CÖ~ÜftÜT. 

Zabtta _,.. milaadere ebnit F et• 
lıi yııblanarak tahkikata betlamnıtbr· 

ViLAYETTE 

Aylık verildi 
Niaan wnllm.İ maaıı dün verilmit -

tir. 

Arazi vergisi hakkında 
Arazi verıi•i kanununun 5 inci 

maddeıinin tehiri vilaeyte bildirilınit 
tir. Bnna ıöre: 1833 numaralı Arazi 
verıiai kanuDwuın 5 inci maddesinde 
aayıh aebeplerin huduaile vukua ge
len anzalardan dolayı terkini icap e
den vergi, zararın tahakkuk ettiği 
lıaaa.t ve de,,ıirme zamanına tesadüf 
eden aeneye a.ittir. 

- Burada Türklerin kalacağın
dan memnun musun? 

- Türkler, gözü tok bir millete 
benziyor .. Şurada duran bir kaç ÇU· 

val haklama göz dikmeyen insanla
ra canım kurban olsun. 

Bora halkin Türklerden çok mem 
nun olduğunu görerek sevinde .. 

Çartıdan kenar mahallere sap
tılar .• 

Sokak sokak dola(ıyorlardı. 
Reis o gün Baylrut'u yanından 

ayırmamıştı. 

Nihayet Baykut'un botuna gi
den uzun kirpikli kızın evinin ö
nüne gelmi,lerdi. 

Reisi herkes tanıyordu. 
Hamat dilberi evin bahçesinde 

bir ağacın dibine sinmİf, Türklerin 
reislerile beraber toplu bir halde 
sokakları gezdiğini görmüttü. 

Bora, iri vücutlu delikanlı ile ko
nuşarak geçiyordu. 

Hamat dilberi, Baykut'u, akıncı· 
lar arasında timarcı falan gibi, fÖY· 
lece bir adam sanmıftı. 

Halbuki o akıncıların reiaile yan 
yana boyun kırmadan yürüyordu. 

Baykut, Hamal dilberinin gözün
de büyümeğe ba,lamıftı. 

Epeyce uzaklaşmışlardı. 
Uzun kirpikli kızcağız, bu asil 

misafirlere birer muz şerbeti ver· 
mediğine yanıyordu. 

Hava lıücumlarına karşı ko
runma tedbirleri 

Hava hücumlarından lıoruma cemiyeti umumi merkez heyeti dün ilk top-· 
lantısmı yapmıştır. 

Halkevinde yapılan bu toplantlda cenıiyctin relıi Mahmut Beliğ Bey cemi : 
yetin tefekküllindcki -SUdı aııı.tınq ve hua btkumlarına lı:aqı halkın ıjaıdi
.ten hasula-.. tçin çııllş!!map b&§lımciığını bu mtıksatla (Can Kurtaran) ıı* 
mwısmm ncşrcdildiii:ıi aöyle.W,tir. 

Mahmut Beyd•n soma Naci Bey söz aı..,,. ve cemiyetin yapıı.catJ ~ 
birer birer izah etmlJlir. Nibıı:l"'t idVe heyeti Be nepılyat tubeai azalanrun rP' 
çUmeeUti teklif e~ir. 

Bu teklif üzerine yapılan intihapta heyeti merlıuiye azaaıadan fabrika 
Şakir Bey reislife, Cemil Pafa lmnci rei.:ige, Malımut Beliğ, Cevdet, İ 
Arif, Emin Ali, Naci. İbralıiın , Akif Beyier de a.ıakfta seçilmittir. 

Neıriyat §ubeslne de heyeti aıerkcmyeden Pahamet, Nebahat, :Mıı.tebt 
Hanımlarla Mahmut Bclil, Zeki Cemal, Naci ve Cevdet Beyler seç~tir. 

ıtei8'cömhar hazretleri ne Tilrk lıü yüklerine tao:iınat tclgranan çeki 
ne lııarar verildikten sonra toplanteya nihnyct verilınlştir. 
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Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasından: 

~' ikramiyeli o/0 5 faizli 1933 latikrazmm 4.000.000 lir 
birinci tranşnu tefkil eden A. tertibinin muvakkat makb 
rile asıl tahvillerinin değiştirilmesine 1 - 4 - 934 tariıhiı· 14' 
itibaren aşağıdaki şartlar dairesinde ba§lanacakhr. 

Hamillerin mezkôr tarihten 30 - 6 - 934 tarihine 
muvakkat mekbuzlarmı ilk defa aldıkları bankalara ibraz 
udlarile tebdil eylemeleri lizımchr. Bu müddet zarfında 
kadar bankalara müracaatla değiştirilmiyen veya borsa 
yahut da borsa haricinde alman mUTakkat makbuzlar 
oralarca deii§tirilmiyeceğinden bunlann tebdil ~ 
zere ya Cumhuriyet Merkez Bankaamm Umum Mücl' 
ğüne doğrudan doğruya veya Ziraat Te iş Bankalarının 
hangi bir şubesi vautuile gönderilmesi ..,.ttır. Bu ikrami 
Ii % 5 faiili 1933 istikrazı A. tt:i'tibi muvakkat m,akll>uıı:W 
nın asıl tahvillerle değittirilmeaine baılandığı tarihten iti 
ren faizlerin kupon ve amorti ve ikramiyelerin de asd t 
mukabilinde ödeneceği bamillerin dikkat nazarlarına te 
arzolunur. "1378" 

J7 üncü kolordu ilanlan ' Dr. Hafız Cem 
Dahiliye mütehauıu 

Cumadan bafka wünlerd .. 
(2,lO da:ıı 8 ya) kadar 
DiT&Dyolu No. 118. Kabina 
fon : 22398. Kıthk ikame 

Telefon 42519. 

DOKTOR • 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayda Kanzülı 

le 

III K. O. Nakliye taburu
nun kullanmakta olduğu 
265050: 266100 nwnaralan 
muhtevi ayniyat tesellüm 
makbuzu koçanından 365070 
numaralı makbuz ziyaa uğra· 
dığmdan hükmü olmadığı ve· 
saik ve müstenidat meyanm· 
da kullanılınryacağı cihetle 
her kimin eline geçerse Kol· 
orduya gönderilmesi ilan olu· 
nur. "725" "1454,, 

f<art11mda Sah- ookağmda 3 .,.. .. ilNI 
ralı aparbınanda 1 numara. 

Ketki Baykut'u reiale birlikte 1 
bahçesine davet etseydi. 

Fakat, ne oluna olsun, genç kız 
bugün kaçırdığı bu fırsatı yarın, ö
bür gün elde etmeğe çalıtacaktı. 

Baykut her zaman ele geçer bir 
adam değildi. 

Hamat dilberinin kartısına, bir 
daha, böyle yakışıklı bir yeğit ner
den çıkacaktı? 

Suriyede (Dağlann ila
hı) nı kim yenecek? 

Hamal sarayırun önündeki bü
yük meydan, tehrin döğüt yeridi. 

Günet'in oğlu, burada yapılacak 
döğüf hazırlıklarını bitirmişti. Türk 
lerin ulu reisi Suriyelilere akıncı· 
ların kudret ve maharetlerini gös
termek istiyordu. 

Bora, kolbaşlanndan birini teh
re muhafız tayin etmi,ti. Kendisi 
Hamat'ta fazla kalmak niyetinde 
değildi .. Suriye ve F eleslini baştan 
başa itgal ettikten sonra Anadolu
ya oradan cenuba dönerek Mıaıra 
inecekti. 

Sabahtan beri şehirde çalman 
davullarla yerliler döğüf meydanı
na davet ediliyordu. 

Suriye asılzadeleri için sarayın 
önünde yüksek aetler yaptırılmıştı. 
Davetliler meydanı doldurmuştu. 

Bora döğütleri sarayın pe • .....--._,.ı 
sinden sepediyordu. 

Evveli. yüz kadar binlci, 9'11(1ü~ 
atlarla meydanı bet defa d · 
lerdi. Bundan sonra sıra ile 
lar, güretçiler, saldırmacılar, 
cüler bir çok oyunlar yapını 

Hamatlı bir kadın da Hi 
at kotturmuf, fakat Hitay'ı d41r' 
mifti. 

Eğlencelerin en heyecanlı" 
kut'un boğa ile boğutması ol 

Herke• bu döğütü bekliy 
Akatlarda boğanın boyn 

kırmak auretile vahti hayv 
tını yere getirmeğe muvaff 
Baykut acaba Hamat boğa 
mağlup edebilecek miydi? 

Herkesle beraber Hitay d• 
merak ediyordu. 

(Sertelli) ar&lanı çıplak ve 
zı bir at üstünde meydana ç 

Seyirciler bu dev yavru• 
üstünde görünce biribirlcrin' 
şarak söylendiler: , 

- Yazık .. Çok iri boylu b! 
Fakat, boğayı mağlup etme• 
ki.n yok. Çünkü Suriye b 
dağda yaşayan hayvanları~ 
dır. llahlar insanlara maB 
mazlar ... 

- Bu yeğit Akat'ta bir 
sırtını vere getirmi' diyorlar• 

-Bitm 
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• 
iş bankasından kumbara Müflis Banker Teslim ediliyor! 

op-· 

(Başı 5 inci ıahilede) 
1 :uull, kcndiıinc bu kadar nazikane 

muamele edikceğini ummadığı için, ilk 
heyecanı, git gide azalmıştır. 

Maamafilı, yemeğini yerken çok dii· 
şünceli idi. Gözleri, ikide bir dalıp da
lıp gidiyordu. 

Atinadaki sevgili geldi. 

ihtiyar bankere, Maiotis vapanıoda 
iken, Atinad~ki genç sevgilisi Madam 
Kuyuıncuoğlu'nun Polonya vapuru ite 
lıtanbula geldiği haber verilmiştir. 

lnıull bunu duyunca, büyiik bir he
yecana kaprlmıf, eUerini ovuşturarak: 

- Ah!.. Yazık yazık! Şimdi ne ola
cak? diye aöyl~runi,tir. 

Sevgili de latanbula mı geldi? 

Banker, sevgili.ini bir kere bile göre· 
ediği için üzülmektedir. Madam Ku

rumcuoflu, dün ıabah limanımıza ge
len Polonya vapurunda idi. Genç ma· 
dam geç vakte kadar vapurdan bir yere 
pkmamış, ve paıaportunun, Köstenceye 
ritmde üzere Romen komoloshanesin .. 
f vizesini yaptırmıştı. 

Madam KuyuıncuoğJu'nun, ıon daki .. 
da, Köatenee seyahatinden vazgcçe
k şehre çıktığı söylenmektedir. 
lnsuH, Aydın otelinde yemeğini yedik
n ıonra., bir müddet, odasının içinde 

lolaımıı, ve tekrar koltuğuna oturup bir 
at kadar istirahat etmiştir. 
Sabah için ne isteniyor?. 

Müflis banker, gece yatmazdan evvel 
elin . adamlarından birini çağırtarak; ' 
rınlu r.abah kahvaltısı için tereyağı, 
el, alafnnga ıütlü kahve ve biraz 

rancela hazırlanmasını söylemiı ve bir 
ıralık: 

- Otelinizde sıcak su tertibatı var 
? diye ıormuı. Müspet cevap alınca: 
- "..arın ıabah kalkar kallı.maz banyo 

ı8t rapacagnn! demittir. 

nkarada vaziyet 
Heyeti Vekilenin kararı 

M. lnoull otelde bu talimatı verir
ken, mahkeme karan da hemen An
karaya bildirilmiıti. Son aöz Ankara
nı_ndı. l~ull'ün Amerika Birleşik hü· 
~~etlerıne teslim edilip edilmiyece-
gıne ancak Heyeti Vekile karar ve
r-ebilecekti. Bu saatlerde eaaaen mutat 
topluluğu ve içtimaınr .. - .......... •• .... - ..... j 
V ekilenin ne karar verdiğini de An - ) 
karadaki huıusi ınuhabırunızv.t,.; .. , ...... ı 
leyin iz: 

. ANKARA, 1 (Tele/onla) - Anıe. 
rıkalı müflis l>anker lnıull hakkın .. a 
asliye mahkemesi cezanın altı aydan 
~az.la mahkumiyeti mü..ıelz:im oldu -
B?n~ ~'".ar vermiı ve karar buraya 
l>ıldırılmıftir. 

Heyeti Vekile bugünkü mutat içti· 
mamda. mahkemenin bu kararını tn 
vip ebnİf ve Türk ı:.eza kanununun 
9 uncu maddesinin verdiği aal&lıiyete 
İstinaden lnsull'ün Amerika hükii • 
metine teslimine karar venniıtir. 

Karar lstanbul valiliğine ve müd • 
deiumumiliğine tebliğ edilmittir. ln
sull bu akşam veya yann lstanbul 

I ia.tinta~ hi.ki~inin kararı üzerine tev 
kıf edılecektır. Amerika aefjrj ak • 
•am Üzeri Hariciye vekilini ziyaret e... 
derek teıekkÜrlerini bildirmittir. 

Yunan gazetelerinden naklen Is -
tanbul rumca gazetelerine akseden 
ve ~· Maximosa atfedilen beyanat ve 
ma.l~t hakkında kendisini ziyaret 
et~ııımı Hariciye vekB.leti katibi umu 
ınısı Numan Rifat Bey: 

"-Dost Yunan hükümeti Maiotiı 
vapurunun lstanbulda tutulması hak 
kında hükıimetimU. nezdinde bir te
ıe_.bbü.te bulunmanııft'-r. Yurıan J.;f -

h.umetinin böyle bir teıebbüsüne de ih 
tımal uermiyoru Ç .. k .. .1. • m. un u vapur Ren 

)1 d~ ığınden l•tanbulda kalmııtır. Ay
nı zamanda ac-erıta vapur ve kapla • 
nın? uapu~'!" ~a~ehetinde serbest 0 1 ... 
dugu bıldınlmııtır.,, dedi. 

Esaıen ı>apurun latan.bul limantn
f Ja gayrikanuni ve cebri bir fekilde 
tevl<il edildiii hakkında llarice ak -
•eclen haberler tamamile uydurma • 
dır. Vapur lıtanbul limanına geldiği 
andan itibaren ıerbe•tti. He,. an ve 
her -niye iatediği yere gidebilirdi ve 
,.idobilir. Bizim ve kananlarımu:ın a· 
lıikaJar olduğu nokta içindeki ma:: • 
n'l nun t>a~i.Jletidir 

. Amerika elçil;i; vapurda bulunan 
Bl"!' rn~.zn~nun iadeai için resmen hü • 
lıumetım~ müracaat etti. Fakat a • 
ram!zdo. ıadei mücrimin mukavelena 
tmesı henüx meri-u-te w· d .... .. h ·· k • . . J- ft ırme ıgı ıçın 
k u umetımı.z bu talebi ancak ceza 

Ph'!.'j,~.nunum'!zun 9 uncu maddesinin 
u kum cıe,,rumulü dahilinde tetkik et

'."~ ~. uriyetUıdeydi. Ve .. bunan 
oçındır lıı ınezkür taelp v h • d. • 

.Jerhal l' ü k hk e a ıaeyı 't· M hk r ma emesUıe havale et
ı.. a eme de maznunu çağınlı 

ın,ıcJJQd.ıpl etti, ifade ve itirafını Türk 
°'ma ı.nı ,,.. ·· • · . ' I • .. , . ucrımıyetınin askeri ve .. 
ya .sıyaaı f>rr C'Ü""e i.linat t d·•· n· • eme ıgı • 
ı, uçunu.n altı aydan lazla ha . 

cezasını ıcııp ~ı · d ·... . PtS -.;, ır ıgını t b 't tt• ararını tJerd' H . . es ı e r, 
'· eyetı Vekıle de mah 

'lıe~ ~ararınr tasvip etti. 
Bulun bu fartfor altınd M / 

karşı takip edilen hattı haa k. '!rolle 
·ı d.. .. h re <:tın la· 

mamk ı e !.'ruld·•t, • er. '!ko~tadan hukuki 
ıJe ananı o ugu aşı ardır 
Va~run lıtanbul limanında kal • 

?1asr de .ırl kaptpatı!n hendi arzusu 
ıle olmcqtur ve vapur hif bir %aman 
yolundan alıkonmamışlıt. 

Istanbulda gece 
Muharrirı iz geceyi otelde geçi di. 

Bir tnuharririmiz geceyi Aydın ole· 
1. 

1
1
" g~inni tir. GörJi..1dcrini şöyle 

a ~ atıyor: 

Saat dokuzdan sonrn otel e al<ıam· 
dan d beri r.öze ç.,rpan faaliyet bir derece 

url u. Ot 1 ıniıdürü, mu•tahdcm ve gM 
~~n aır tn ter-il. rin rahatsız olmaması 
".~n alçak ıeslc konuşuyorlar, gürültıi· 
~uz, Patırtısız i lerile meş.gul oluyo .. "ar-

1· .. t'l~alnız telefon mütcmadlyen İ 1~:vor, 
nıurııs ba 1 . k alt 1_ n er e bıızzı.t onu~mıya mu· 
v a1:1; larıuyan b:ızı ı:ızctcciler, te?c· 

fonla görüşmek çarelerini anyOt"brdı. 
Otelin alt katındaki odaaında vapur 

acenteıi memurları, lnıuH'ün avukab 
toplanmışlardı. Fakat lnsull kimae ile 
görüşmek istemediğini bildirdiğinden 
otel memurlan bütün taleplere: 

alan ve kazanan talihliler 
- M. lnıull yatıvor, kendisini rahat. 

sız etmememizi bildirdi. Cevabını veri
yorlardı. Dünkü keşidede 1000 liralık ikramiye

yi Istanbulda Kadriye Hanım kazandı 
Vapur Kaptanı 

Saat dokuz buçuğa doğru otelin kapı -
unda bw taksi dunlu. Otelde yeni bir 
hareket bauö•terdi. Kapı önünde lop· 
landık. Otomobilden dört kiti indi. Te· 
laıla içeri girdiler. Aralannda nımca 
konuşuyorlardı. içlerinden biri ilerledi. 
Otel müdürüne kendini takdim etti: 

- Ben Meiotia vapurunun kaptanr
ynn. Geminin ıahibi ile ,.örüpneğe gel
diın. Y annndaki ikinci kaptan ve vapu .. 
run acentesidir. 
.. B~ .• ... ada otelin alt kat odalarından 
uç kış: .. dalıa çıktı. Bunlann araımda M. 
lnıııll un burada tuttuğu •"11katı da 
vardı. Aralarında kısaca gôrüttüler ve 
tekrar otel müdürüne dönerek: 
s·-:- M. lnsııll ile görüşmek istiyoruz. 

ızı aradı. Haber verin. 
Uzun sünniyen bir muhavereden 

aonra otelde tekrar faaliyet bafladı.Gar
ıonlar yukan çıkıp indiler. 

Kaptan ne diyor 

Bu sırada "apurun kaptanına yakfag .. 
tım, sordum: • 

- Maiotis vapuru hareket ediyor mu? 
- Gemi aahibile görüıeceğiın? 
- Kiminle? .• 
- M. lnaull'le .. 
- Sizi davet mi etti? -. 
- Demek h..;.eket etmeğe niyetiniz 

yok .. 
- Hayır, burada kalacağım. 
- Ne vakte kadar? 
- Bilmem... .. 
Gemi ıüvarih dig" er su-" k . . "''ere cevap 

ve"1!e ı~t~.mıyor, bil" an evvel M. ln
•ull ile gorUflllek irtiy0r yen· d d 

ah. .. , ne u~ 
nuyor, as ıyet goıterİyordq 

,. Y alnı: Kaptan" · 

Bir. kaç dakika ıonra m...-diven baıın· 
ılan hır aes duyuldu: 
. - .. ~· lnıull yalnız geminin kaptanı 
ıle goruşecek .• 

Kaptan derlıal ilen atıldı. Tel.ôtla 
merdivenleri çıktı. ikinci kaptan ken.ı;. 
•ini takip etti. Acente ve diğerleri tekrar 
ak kattaki odaya g;rdiler. Meydanda 
kimaeler kalmadı. Y alnrz arasıra merdi. 
venlorden inenler, tekrar vıkanlar gözü • 
küyordu. Ortalığı sessizlik kaplamııtı. 
Otelde adeta çıt yok gibi idi. 

lnsurün oda8Ulda 

M. lnsull'ün odasında kaptanla hara. 
retli müzakereler cereyan ediyordu. Sa
at on buçuğa gelmişti. Bir aralık kaptan 
odadan çıktı. Süratle merdivenleri İndi. 
A vukah ~lrıJ!... ve tekrar vukan çıktı-
lar. -

M. lnıull yatağının bir köteıine outr
mu~, avukatı biraz heyecanla karııla
d~: .Te~rar baş baıa verdiler. Uzun uzun 
goru~tuler. Müzakere onbir buçuğa ka· 
dar devam etti. 
Oda.uıda 

M. lnsull, kaplanı ve avukatı gittilc
te~ aonra kendisini y0rgun bir halde ya • 
t:'gr~ ~ttı._ Büyük bir nrhi buhran i· 
çınde ıdı. Limbaıını aöndünnemiıti. Bir 
aralık odaıında ılolaıtı. 

Tevkil • , 

. H~üme.tin karan dün gece geç va
~t mudderumı.nniliğie tebliğ edilmi-ı· 
tır. Gece olması yüzünden karar ı·nl 
ec1·1 . . M az 1 ememııtJr. • lnaull geceyi zabıta 
:.'al~nı~ ~ezareti altında geçinniı-
tır.kif ug~n kkııtintak hakimi tarafından 
ev muze cresi kesilecektir 

M. lmull kalp haıtalım d · 1 • ld - d k . ..n an muı anp 
~ .1 'i,!?'~ a"aı. end.ısinin tevkifhaneye de
f;meİ~r~•t a.neye ıevkedilmcsi de muh 

A merikaya kimle .. tü.. k r go rece 

M. lnıull'ü Am . .. 
re bir müddetten ~~Ya. ıro,türmek Üze
Amerika m-u 1 n Atina da bulunan 
itti veyahut A r ":il::;n buraya gelecek
ruya buraya m.::ur d~ dopudan doğ. 
min edilın<!ktedir. ıı:onderileceği tah· 

Ecnebi /l"G.zetecller 

Şehrimizde bulunan ecnebi gaz~ 
hııbirleri, lnıull'ü aktama kadar ad.:.'::~ 
dnn takip etmişler ve kısa faıılalarla 
bankerin vaziyeti hakkındll ııazelelerine 
telgraflar çekmitlerdir. 
D~n. de Atina'dan Şikago Tribün 1!'11· 

zete11nın mu
0

h biri şehrimize gelmittir. 

Aıansın tebliği 
ANKARA, 1 (A A) M · ti .. . . • • - aıo ı ı"" 

nıındeki Yunan bandıralı b. la 
1 t b l !im ır vapur 
ı an u ' .. an_ma gelen Amerikalı ban

ker lnsull un lımanda birkaç cün de
van:.ı al eden tedvakkufu birtakım yeraiz 
fayı ara. mey an vermişf r. Bundan do 
!ayıdır ~ Anadolu Ajansı lnıuH'ün lı
~ul ılmııruna ,.eliıi ile tehaddüı eden 
vazıyet etrafnnda 30 tarilıind · 
old • I' h e vennıı .. ugu ma umatı atırlatrnayı fayda! 
gormektedir. 1 

Hükümetimizin bu cevabı Üzerine A .. 
merika Büyük Elçiliği tarafından lnıuH 
aleyhinde verihnif olan evrak adliyeye 
tevdi edilmİ§ ve ıtanbul üçüncü ceza 
ınahkemcsi meıeleye v&21yet ederek bu ... 
gün lnıull'ü mahkemeye davet etmiştir. 
Mahkeme lnsull'ü uticvap ettikten aon
l"a .. maznunun Amerika tehaaıından o1 .. 
duguna ve cürüm &İyaıi ve askeri olma. 
~ altı aydan fazla cezayı istilzoam eden 
akdı cürüm mahiyetinde buılundug" una 
~rar Ye · • Mal· T·· k nnışllr. um olduğu Ü7.ere 
·~ cez~ kanununun 9 uncu maddesine 

gore, vaxıyeti ınahk b • 
Pit edil emece w suretle teı 

en ınıunun hali- d · de k k h 'ile. ..ın a ıa araı-ı 
verme .. u umete .. ait bjr meıeledir. 

. Aldıganız malumata gôre ınahkeme
nın bu karannı tetkik eden H 1. V ki 
1 A 'k h .. ,_. eye ı e -
c merı ~ UKumet1ne iades' . ,._ ... 
etmi,tir. ını ~vıp 

Bu izahata ilaveten şu no\tayı d b"J .. 
h3saa kl}"<ledelim ki, Maiotis '"Pura ı' • ( l• •• U S• 
taniJu ımanır.da cebren tevkif edilm · 
ıleğilJir. V par gcldig: günd<n beri h~-

ANKARA, 1 (Telefonla) - it Ban
kaundan kumbara alanlar ara11nda her 
altı. ay~a bir çekilen piyangonun nisan 
ketıdesı bugün lı Banka•ı merkezinde 
yapılmıştrr. 

(1000) liralı!< birinci .ikramiyeyi lı
tanbuldan 38037 kumbara s:olıibi Kadri
y~ Hannn, (250) liralık ikinci ikramiye
yı A nkaradan 5922 numaralı kumbara 
•ahibi Selına Oaman Hanım kazanmıı· 
lardır. 

100 lira kazananlar 
lstaımd 18395 Moiz Levi Efendi la

lanbu·l 47725 Sofi Ef., Ankara 107 Şe. 
r-afettin Bey, Ankara 13175 Ahmet Sü· 
leyman Bey, Erzurum 893 Sabahat H 
Uşak 611 Osman B., 1stanbul 20259 Ah
met lbrahHtı Bey, Trabzon 779 Sülcy
m_an B., lstanbul 33996 Celalettin Şük
ru Bey, Beyoğlu 2741 Berta H. 

50 lira kazananlar 
lıtanbul 13636 Vasi! Efendi fatanbul 

4!>723 Melahat H., lıtanbul '14734 Kad. 
rıye H., İstanbul 14597 K.irlror Ef B 
yoğlu 8059 A.li Bey, İstanbul 1503S y :: 
şar Bey, lznur 2469 Adnan B., Ankara 
12~00 Ihsan Ahmet B., Ankara 13339 
Mureuer Mehmet H., latanbul 41910 
Fi erıha H., fstanbul 26513 irfan Bey 
·tanbul 2f'.JOO Raif Bey, Kadıköy 26S 

Berran Emın H., İstanbul 29307 NeWıa
yat H., lıtanbul 23403 Moiz Ef., fstan
bul 49080 Emine H., lıtanlıul 33771 Sa
dık B., lıtanbul 13569 Müveddet Ha
nım, Kadıköy 965 Emine H lzmir 
9081 Moiz Efendi. ~ 

1 O lira kazananlar 
~nkara 8348 Oktay lbrahim r., Ba

lıkesır 1536 Mehmet Faik Bey Kayıe
ri. l588 Lamia hannn, Nazilli aSO lbra
bbunl Bey, Kadıköy 951 Ziya Bey, latan· 

u 30l49 Muzaffer Bey lıtanbul 
31019 Nurettin Bey, An~ 10B9 Mu
zaffer Atıf Bey, lstanbul 48164 Müker· 
rem Bey, lıtanbul 44383 Fatma Ha • 
nım, !•.tanbul ~ Fahri Bey, latan • 
bul 1 -.. 73 Şakir Bey, lzmir 9559 Neainı 
efendi, Mersin 374 Emine Hikmet Ha
nını, Bursa 3320 Nihat Naci Bey lstan. 
~ul 43459 Aliye Hanım, lstanhul' 37253 

•man Bey, Bursa 2516 Ferruh Ah • 
met Bey, Ankara· 14949 Yüksel hanım, 
fıtanbul 44761 Marika hanım, Ankar• 
12699 Safi hanım, Beyoğlu 2005 Yusuf 
Bey, Ankara 11734 Nebiye hanım, latan 
bul 30348 Nerime hanım, Zonguldak 
1200 Ali bey, Ankara 2082 Semahat ha· 
nım, Adana 1693 Mehmet Halit Bey 
İzmir 5021 Kamüran hanım, Anka,,: 
1481)1; 4•if Fazıl Bey, lıtanbul 22012 
lıkender Bey, ::>1>;.., 207 Jale Hanım 
fıtanbul 38945 Mehmet l>e), Edremit 
114 Sabahat Hanon, htanbul 184lı:t A •. 
tin efendi, Buraa 2048 Cemile Salim 
Hanım, Beyoğlu 6148 Nezaret Hanım 
Ankara 13243 Hatice Hanım, Ankar~ 
14421 Mehmet Ki.zun Bey, Manisa 26-1 
Sabahat Hannn, 1 ıtanbul 32239 Meh . 
rnet Bey, Beyoğlu 6428 Zihni Bey, Bur
sa 3430 Muatafa Hilmi Bey, Beyoilu 
8358 Huan Bey, Ankara 14830 Kaya 
Kadri Bey, lıtanbul 18003 Münir Nuri 
Bey, Ankara 1461 Nadir Hannn, lzmir 
5800 Hasan Zafer Bey, Kadıköy 1067 
Dikran efendi, lıtanbul 49332 Sol Pa
po Hanım, Ankara 2631 Adnan Ihsan 
Bey, Ankara 7980 Afif Mukdim Bey, 
lzmir 4580 Necdet Bey, İstanbul 12772 
Omer Bey, Edremit 710 Müzeyyen ba
nnn, Kadıköy 74 ismet Bey, Erzurum 
227 Himayeietfal Cemiyeti, lıtanbul 
11748 Rafit Bey, latanbul 22044 Safi· 
Ye Şaban Hanım, Kadıköy 1016 Fcriye 
Hanım, lstanbul 41944 lsmail Ali B., 
lzmir 2524 Tahsin Bey, Samıuo 248 

İzmir telefon şirketinin 
borcu 

IZMIR, 1 (Milliyet) - Telefon tir
ketinin lıbern §İrketine olan 400 000 li· 

bo 
. • 

ra rcunun teavıye çare1et'İnİ. müza • 
kere etmek için belediye reisi Behçet 
Beyle t~et müdürünün lıtokholme "ön 
dcıilmeıine hiısedarlar heyeti wnumi .. 
Yeıinde karar verilmiıtir. 

Tramvay şirketi 
murahhasları 

ANKARA, 1 (Telefonla) _ latanbul 
tramvay ıirketi murahhaalan Möıy ·· 
Veyi "" Mister Salem Nafia Vekili il: 
temaı edeceklerdir. 

Ankara belediye meclisi 
A!'iKARA, 1 (Telefonla) - Ankara 

beled~y~ meclisi bugün vali ve beledi· 
?'e. reısı Nev:zat Beyin riy•ıetinde ilk 
ıçt1maınr yapmııtır. 

rekette ıed>cst blulunuyor. 

Türkiye- Amerika iadei mücri
min muahedesi Mecliste 

ANKARA, 1 (A. A.) - B. M. Mecli· 
ıi yarınki ruznameıinde aşağıdaki kanun 
layihaları da bulunmaktadır: 

Türkiye Cümhuriyeti ile Fraıua hü
kumeti arasında Türkiye • Suriye hudu
du üzerindeki denıiryo!lann işletilmesi 
larztna dair akdedilen mukavelenin ta~ 
dikine ve Suriyede Türklere ve Türki· 
yede Suriyelö!ere e.it emlak hakkında 
Fransa ile mün'alrit itilafname ile Tür
k.iye C~~yeti ile Sosyalist Cümhu· 
rıyetlen ıttıhadı arasında hudutta ihti· 
lafların tetkik ve halli usulüne ait mu· 
ke.velcnan1e müddetlerinin U'Z-'ltı!:nasına 
ait kanun lllyiha!arı bulunmaktadır. 

Bundan manda, ruznamcde Türkiye • 
Amerika Bir) şile devletleri arasın<li'\ Un .. 
za edilen iadci mücrimin muahedcna .. 
ruesinin tas.dikine ajt kanun da ,·ardn·. 

Mu}, ,ine Fazıl Hanım. lıtanbul 20640 
F ah rettin Bey, Gaziantep 469 Hati -
ce hanım, Adana 2710 Hüari Bey, lı
tanbul 44998 Feridun Bey, Eskitehir 
85 Faruk Bey, Adapazan 301 lımet 
Niyazi Hanım, htanbul 23562 Hamit 
Bey, lıtanbu) 33460 Bülent Bey, Mani 
sa 57 Fikriye hanım, lzmir 6173 Ah
met Salim Bey, lıtanbul 10714 Nikolı• 
Efendi, lıtanbul 132B3 Cemile Hanım, 
latanbul 42131 hmet Rıza Bey, AnkaYa 
14807 Nigar Ali Hanım, Burıa 3635 
Zehra Hanım, lıtanbul 24758 Nesim 
Sahur Efendi, Eskişehir 325 Ihsan !!,. 
Ankara 3363 Ki.mil Bey, lzmir 9861 
Muhsine Hannn, lstanbul 21001 Ali 
Rüıtü Bey, lstanbul 26676 Necdet Faik 
B~y. lstanbul 27440 Faruk Bey, latau· 
bul 35598 Cahit Bey, Zonguldak 1051 
Ag&h Süleyman Bey, htanbul 45683 
Me!kon Kasapy Efendi, Sıvas 627 
Zıirbali Bey, lzmir 2152 Orhan Bey, 
Kayseri 1573 Fattna Hanım, latanbul 
38825 A vram efendi, Mersin 869 Or • 
hıın Tahsin Bey, Merıin 870 Ahmet 
Remzi Bey, lıtanbul 42151 Vasfiye 
Hanım, Ankara 15256 Sait Hasan Bey, 
Afyon 79 Hanife Şahin Hanım, Anka· 
ra 1 38 Nermin Hanım, l ıtanbul 
42154 Sabahattin Bey, htanbul 45605 
Mehmet Bey, Milaı 152 Şükrü Bey, 
Milaı 637 Abmet Baba Bey, htanbul 
35979 lbrahim Murat Bey, lstan -
bul 48469 Eroğlu Şefik Bey, 
Sıvas 155 Feridun B., Ankara 10592 
Necdet Sabri B., lıtanbul 44590 Manak
yan Ef., Balıkesir 10152 Şahap B., Be· 
yoğlu 30915 ÖmeT Bey, Adana 882 Ad· 
nan Bey, Ayvalık 537 Suat H., Kadıköy 
10170 Kadıköy liseıi birinci sınıfı, ı •. 
tanbul 31859 Veclia H., latanbul 28747 
Ferit Abbaı B., Diyad>ekir 22 Nermi B,. 
Ankara 9120 Necati B., Eıkitehir 852 
Ali Suphi B., Kadıköy 1042 Sallayan 
Efendi, Konya 1420 Cemile H., Ayva· 
Irk 557 ktiklal mektebinde F azli Bey, 
Beyoğlu 1923 Refik Bey, Konya 1898 
Kadri Bey, Beyoğfo 3123 Salabattin B., 
Kadıköy 927 Kadıköy kız ortamektehi 
2 nci ımııl tale~ıi, Nazilli 31 Ercüment 
Bey, Ankara 5545 Ferit Zekai Bey, Be· 
yoğlu 1813 Ali Bey, Gaziantep 69 Sü
leyman Bey, Beyoğlu 481 Cani Osman 
Bey, Beyoğlu 7806 Mübeccel H., lı
tanbul 36094 Ahmet Bey, Adana 1287 
Hayriye H., {ştanbul 24317 Celil Bey 
Ollll'iidar 163 Orhan Abdullah Bey, An~ 
kara 8027 lbrahim Bey, Konya 2058 
Atila, Ankara 5820 Faruk Bey, Ankara 
15411 Beria H., Beyoğlu 3512 Aona H. 
Tndnon 716 Kemal Bey, Kadıköy 794 
lzr11el Dreyman Bey, latanbu4 15783 
llyas Bey, lıtaribul 27002 Muazzez H., 
latanhul 23966 Leman H., Zonguldak 
91 Mualla H., Antalya 224 Mustafa B., 
T'·~ 120 Salih Bey, lzmir 7265 Perizat 
H., hıe .. L··I 45653 A~ Bey, l.ıanbul 
32181 Kalfay:ın C!. 1,tenbul 34316 Ze
kft.i Bey UzunkÖprü 298 Celal Han.rt D,. 
lstan!nıl 40437 Muzaffer H., Kara 223 
Leman H., latanbul 20678 Feriha Şük
rü H., Adapazarı 455 Nihat Necmi B., 
Balıkesir 949 Ahmet Ef., Ankara 7544 
Aptııllah B., Zongutdak 1295 Aliye H., 
Beyoğlu 905 Belkıs H., Adana 1739 
Mithat Necdet Bey, l•tanbul 15451 Baa
ri Bey, lstanbul 39986 Ayşe H., Anka
ra 10403 l\yluın Süreyya H., Kayseri 
586 Lütfu Hah Bey, Ankara 9855 F ah
rünnİs3 H., Beyoğlu 4227 Nuıret Bey, 
Ordu 539 Lütfiye H., Beyoğlu 6643 11-
yaı Ef., lıtanbul 21006 Cevdet Bey, 
Bursa 2977 Ahmet Bey, Ankara 8970 
Bednye H., lzmir 4637 Haaan Rıza B., 
Kadıköy 51 Petro Efendi, lıtanbul 
42147 Ekrem Bey. lıtanbul 20100 Adi· 
le Hanım. 

Balkan Hal>erkri 

Misakın ayanda tasdiki 
ATfNA, 31 - Yunan ayan meclisi, 

pazartesi günkü içtimıunda Balkan 
misakını müzalı.eıre ve tudik edecek
tir. Yunan hükiimeti miıakm mebu
aan meclisi huzunında, miizakere e
dildiği zaman yaptığı tefsir tebliğini 
daha ziyade hlvzih ve tasrih etmekten 
sureti katiyede imtina etmiıtir. 

Balkan konferansında 
ATINA, (Milliyet) - Dün öğle· 

den sonra Balkan konferansı ıneaaiai
ne baılamı4lır. Bu birinci temastan an 
latılmı9trr ki Sırplar, Bulgarlann e • 
kalliyet meıeleaini k:urcalamağa •• • 
rar eylemelerinden konferansı terket 
melı. niyetindedirler. 

Arnavutluk ve Balkan misakı 
ATINA, 1 (Milliyet) - Bir Atina 

gazetesi Londradan atideki telgrafı 
alnııtbr. lngiliz matbuatının Ama -
vutluktan aldığı maliimata gör-e Ar -
navut hükümeti Atinada imzalanan 
Balkan misalmıa girme kiçin çareler 
aramak niyetindedir. Ayni maliimata 
göre son zamanda Arnavutlukta ltal· 
yaya karşı bir infifal kaydolunmakla 
dır-. Ve bu sebepten dolayı Arnavut· 
luk Balkan misakına girmek istemek
tedir. 

KüçUk itilAf askeri konferansı 
BOKRI:Ş, 1 (Millıyet) -· Burada 

toplanan küçük itilaf askeri lconferan
ıı içtimalanna n:J..ayet venn.İftİr. 
Konferans.ta ortaya a.tıl..tn h · .. tiin ,,,& 
eeleler mü>bct karnrlara ba!;i•nmı§ -
trr. Bu yaz, 20:} yub.~k ruu1eıı • ~. ~ 

goslav zabitinin RomanyaJa, 200 yulc 
aek rutbeli Romen :zabitinin Çekoılo· 
vakyada ikişer ay kalmaları da alınan 
ltararlar arasındadır. 

Grats üzerinde ltalyan harp 
tayyareleri 

SOFY A, 1 (Milliyet) - Viyıına -
dan bildir;!iyor: Uç gündcnberi Gmts 
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Yusuf Kemal B. dün milli iktısadiya
tımızın geçirdiği değişiklikleri anlattı 

(Başı 1 ınci sahifede) 
vakit, görülür ki, halk hükumetle
ri devirlerinde Türk milleti barildar 
yaratmıttır. De::vlet şek!ini verdikten son 
ra, imiyane olmasın, s:ıhada bir t~ 
mizleme iti bat-lamıştır. 

Terakki manileri kalkınca .. 
Milleti bağlıyan, kabiliyetlerini öldü

ren manileri attık. Me,ela medreı~cr 
kalktı, tedrisat teviıit edildi. Hilafet de· 
nen §ey de kalktı. Hilafetin o iktuadi fa
aliyetlerle alakası vardır. Saltanat ta 
kalktı. Şeriye vekaleti kaldmldı. Tekke
ler, zaviyeler, türlü türlü ünvanJar hep 

' kaldırıldı. Bütün bunlar dolayuile iktısa· 
di faaliyetlere tesir ediyordu. Ben bir 
kaç miıal anediyorum. lkbsadi refaha 
varlığa mani olan her ıey kalktı. Millet 
IJendi arzularını yapmıya baıladığı vakit 
doğrudan doğruya medeni, mamur, zen· 
cin bir memleket olmak kararı verilmit· 
ti. Bu yolda maniları kaldırdıktan aonra 
zaruri olarak onlann yerine konması 
lazım gelen ıeyler kondu. Mesela bir ıil
•ile olmak üzere adliye kanunlarını gö
rürüz. lktısadi faaliyetle istikamet ve· 
recek hep İnsani, dünya İf)crine müteal .. 
lik kanunlardı. Eskiden iıe menıei de
ğiımez feylerden alınan kanunlar vard.ı 
Zaten ahnan bir hürriyet te kanunlarda 
yalnız milletin menfaati olması idi. içti• 
hada bağlanan kanunlar artık olamaz
dı. Millet milli iıtiklili° ile birlikte bir 
de böyle bir istiklal almııtı. Kanun ya· 
parken milleti, milletin menfaatinden 
başka bir ıey bağlıyamazdı. 

Türk milli iktısadırun diğer devlctler
lo münaebet.i de artb. Bu münasebetJer
de arlık, Türkiye_ tarmmüle müıtakildi. 
Mlsakı millinin albncı maddesi bililkayt 
ve fart müstakil bir Türkiyeyi emredi
yordu. Binaenaleyh Türk murahhada· 
n, milli devletin ilk kurult11unda dehi 
tamamrle hür ve müstakildiler. 

Meseli ilk muahedesi Sosyalist Sovyet 
hükumeti ile yapıldı. Eskiden kalma bir 
çok muahedeler keenlemyekün addedil
di. Mesela sonra Lozan konferansı gelİ· 
yor. l...ozanda Türkiye biıtün devletlere 
müsavi bir Tüıiöye olarak çıktı. Türk 
murahlıaıları Lozandan dönerken bu ne . ' tıc.eye varmak için akan Türk kanları .. 
nın yerinde aktığını gördü. 

1ktııadi faaliyet itibarile de istiklal 
ve hürriy~t derhal kendini göıterdi. Ar· 
tık e~el>ıl~ de. vergi verecek, gümrük 
resmı alabıleceğız, iıtediğiıniz malı ala
biliriz, İstediğimiz devletJe ticari muahe
deler ~~edebiliriz. Meaeli kabotaj hak· 
k! da hızım oldu. Evvelce bizim değil
dı. Başkaları bizim ıahillerimizde gemi 
iıletebiliyorlardı. Bizim evimizde baı
kalan iı görüyorlardı. 

Hülasa iktııadi faaliyetin 111hası bu 
ıuretle temizlendi. Manialar kaldınldı. 
Hukuki muhitte bu değiıiklikler oldu. 
1ktısat deninde hukuktan yalnız mülki
yet hakkı, S(?rbeat çal11ma meseleleri 
mevzuuıbahaoJur. Ben daha gerüı bir su
retle bahsettim. lktısadi faaliyet ve ik. 
tısadi muhite bir de insani muhit olarak 
bakarsak, denebilir ki, milli iktısadın in· 
san unsuru da tetkik eJilmelidir. lktı
aat, yıılnız para kazanmak faaliyeti de
ğildir. lnaani muhit, iktısadi faaliyetin 
hem ~a11wı, hem de gayeıidir. Çalrı
mayr ınsa~ ~.apar ':"e insanlar için yapı .. 
lır. En. buyuk Amil insandır. Saadetin, 
~fahın ınsarun keyfiyeti ile tiddetJe aJa ... 
kası vardır. Nüfus n~ kadar çok olurıa 
iktısadi faaliyet o kadar yolunda olur. 
Saadet, refah yerinde olur. Nüfus mese· 
lelerini tetkik edeceğiz. Yeni Türkiyede 
n.üfun. ne suretJe ehemmiyet verilmiı· 
tır? .• 

Nüfuıı meselesi 
Arkadatlaı-, yeni Türkiyenin tarihin

de nüfuı meselesi denince evveli bir 
mübadele meseleıi)e karıılaıırız. Yu
nanlılarla L.ozan muahedesi akdedilme
den evvel bır mukavele akdettik. J elan .. 
bulda bulunan Ortodokı Rumlarla Gar
bi Tralcyadaki müılüman Türkler' müı
teına olmak üzere Tiirkiyedeki Orto
doks Rumlarla Yunanı'&tandaki müılü. 
man Türkleri dcğiteceğiz; hem de mec
buri olarak dcğiımeıini kabul ettik. 
(K.i.nunusani 1921). 

iki tıaraf ta böyle bir zarureti duyu• 
yordu. Hatta Lozan'dan evvel, lıtiklal 
muharebelerinden evvel böyle mübade
le işleri Oımanlılarla Yunanistan ara• 
ımda konuıulmuftu. Muharebeden ev
vel lzmir ve Balıkesir taraflanndan 
Rumlar Yunaniıtana gidiyorlardı. Bun· 
lar kendi arzularile gidiyorlardı. Bir ko
miayon tefekkül etmif, müzakereye da· 
hi baılannuıtı. Fakat araya büyük harp 
gimıiıti. 

Yeni Türiciy•, bir dimağ sahibi, lıir 
kalp sahibi gibi düıünür bir millet iıti• 
yordu. Tarihte, yan ya.na Yatayan iki 
köyün, iki ev fıalkırun biri müılüman, 
biri ortoclokı olduğu vakit, arada müna• 
zular çıktığı görülüyordu. Böyle teYIU 
arzu edilmezdi. Diğer taraf ta nüfuaa 
ihtiyaç hi11ediyordu. Mübadele itinde 
Yunanistan murahbaaı, en fazla 11mil 
oldu. Fakat biz iıtedik diye meı'uliye
tin han,.; tarafta olduğurnı da burada a • 
raıtmnak iıtemem. 

Cemil Beyin ( Lozan) isimli cıerinde 
ahııli değiımesi meıelesinden bahseder• 
ken bir Yunan profesöründen naklen 
bu itin hukuku düvel kaidelerine mu
vafık olmadıitnı kaydediyor. Mösyö Se
ferylldiı bnnu böyle .söylüyor. Bu zat 
niçin böyle söylüyor?. Burada tahlil et• 
mek iıtemem. Yalnız tunu aöyliyeyim 
ki Türkiye bu meıelede çok samimi ha· 
reket etmiştir. Ferdi hukuk, ferdi iktıaat 
devri çoktan geçmiıtir. Milli varlık, iç
timai varlık zamanıdır. Binaenaleyh miJ ... 
li varlık için, belki bu mübadele itinde 
ıdı.ıntı çeken olmu4tur. Fakat mİIJi var .. 
Irk evvela düıünülmek lazımdır. Müba
dele mcaclcıindc yeni Türkiye mühim 
bir •İyaset takip etmiştir. Hatta bu işle 

Üzerinde mütemadiyen ltalyan harp 
tayyareleri uçmi\ktadır. Küçük iıili.f 
de"lctlerile Fransa ataJamiJitcrleri 
bu it.in mahiyetini anlamak için Grats 
n gitmitlerdir. Yugoslavyo.nın Viya. • 
na acfiri de M. Dolfuu'la bu tnüna • 
aebctle uzun bir mülakat yapmıştır. 
Yugoı)avya, Avustuı·ya ve 1\1a.carıs • 
t nın ltalya tnr;ıfından ıilahl ndırıl . 
m3&ından kor!<.maktadır. 

ıureti mahıuaada meıırui olmak üzere 
bir vakitler bir (vekalet) dahi teıİ• edil
miıtir. Birçok muhacir geliyordu. Bun
lan iskan etmek epeyce müşküldü. Çok 
para ıarfolundu. 28 milyon lira tahıiıat 
verildi. 

Yeni Türkiyenint milli iktısadınt nü-
fus unsurunda, ilk takip ettiğı gaye, 
muhiti mütecaoiı yapm· ktır. 

Şehit olan Türk çocukları 
ikinci mesele: Eskiden olan muhare

belerde Türk ferdi adeta iıraf edilmitti. 
Yeni Türkiyenin nazannda Türk neferi 
dünyanın en luymetli teyidir. Onu ko
rumak, onu himaye etmek en mühim va ... 
zifedir. Harpte muvaffakıyetin en az a· 
dam ıarfile elde edilmek liızımgeldiği e
ıası talUp edilmiıtir. Emin bir memba-
dan aldığım rakamlara göre: Umumi 
barpte (3) milyonu mütecaviz Türk 
kaybettik. (501,901) 4elıit ve kayıp, 
(895) bin malul, 1,666,451 hasta ve mec· 
r-uh verdik. 

3 milyon Türkü verdik. Bir Osmanlı 
lmparatorlufu yıkıldı. lıtiklı.1 harbinde 
bu rakamın yüzde birini kaybettik. 715 
zabit, 10170 nefer harp meydanında ol· 
dü. 140 zabit, 22743 nefer haatalıa· 
nelerde öldü. 118 zabit, 3258 nefer lrnrp 
aaba>t haricinde öldü. istiklal harbinde 
hepsi (36951) Türk veriyoruz, istikl 1 
kazanıyoruz. Bunların hepsini iıtıkt 1 
için ölmü~ addeder, rub]arı onünde bur .. 
metle eğiliriz. 

14'-tııadi faaliyette insan unsuru ç.ok· 
kıymetlidir. Yeni Türk rejimi Türk fer
dine ~ ehemmiyet vermiıtir. Nüfusun, 
ecnebi, mevkii, adet itibanle, .1rhhat 
itibarile çok ehenuniyeti vardır. Dinç ol
mak yalruz fiziki kuvvetler itibarile de· 
ğil, ahliık İtibarile de dinç olmak lazım. 
ılır. Nüfus meselesi yalruz kemiyet rne
ıeleıi değildir. Yeni Türkiyenin k>rtı· 
ıınd~ nüfuıu korumak için geniş faali
yet sahaları açılmıftı. 

Sıhhat meselui 
O zamıuıki Türk.1erin hcli feci idi. 

Memleketi trahum, verem, sıtma kopl•
mıfb. Bunlarla mücadele laznndı. Yeni 
Tirrkiyede, evvelce görülmiycn, bir şey 
görülür. O da Slhhiye Vekaletidir. Ev· 
velce, Osnıanlılıkıa ~ir müdürlük aılıhat 
itlerine bakardı. 

Büyük Millet Meclisinin ilk içtiın:la• 
Ytnda idi. Bir meb'uı içtimai muavenetin 
ne o]duğunu sordu. Bir diğer ı::ch'uı iza
hat verdi. Türklerin sıl>h•Iİnc hakıl· 
malı korunmalıdır dedi. Hn•ti Sıhhi· 
ye Vckiiinin t.ÖzÜ 'baıvddJin ıOzü gtbi 
dinlenmelidir, dedi. Sılıhiye Vekaleti 
ilk kurulduğu vakit, ordunun ırhhat i _ 
!erile mefırul ol"';'·. ? zaman çıkan Bü. 
yiik Millet Meclısının (90) numaralı 
~nu!'a frengi ile mücadele kanunudur. 
Şun~• kımumın sayıaı iki bini geçmiştir. 
r~nı o .zam~n harp zamanında dalıi Mecy' ı" bôyle ınce İJlene de uğraıılıyordu. 

a. nız ı,nuharebe ile uğraşılnuyord:ı. 
Turk m_ıMetinin cevheri çok büyük ve 
kıy~tli~ir. Tarihi bunu gö.teriyor.Sıh· 
h~t ıı~nnde de. ayni ıeyi görürüz. Tiırk 
~~~le!! çok veluttur. Milletin doğumu 
olumiinclen fazladır. Olümü mümkün 
mert_ebe. ~imal< İçin çalıtıldı. Sıhhiye 
V ~İllehnın. sıtma mücadele iti, iftihar 
edılecek muesseselerden biridir. Ben 7..IJ 
sene .. e~ef dairei intihabiyemde gö:zü
le gordum. Yalnn çocuklar y~ ··,uyar. 
ı,.r ya.r~ı. Or~a .. yaı yoC,• .... Jıtma bura
daki Turlder. almı• cOtLirmü,tü. 

Hmtulıl.larla rniicaJele 
Şimdi buralarda sıtma k Jnıamııtrr~ 

Trahum mücadeleai, ıni yeni Türk.iye· 
Rİn uğraımaıma başladığı bir meıele· 
dir. Bu mesele öyle bir meseledir ki 
gözleri yok ediyor. Bu hastalıkla uğra· 
tıhyor. Esas Türk unı ... unu kemiren bu 
haıtalıklftrla tiddetle mücadele ediliyor, 
Bu haatalığın ne olduğunu belki lıtan
bulda bulunan vatandaşlar bilmezler 
fakat bilhana cenubi Anadolu sahille.' 
rinde bulunan vatandaşlarımız trahum 
hastalığmdan çok çekiyorlar. Diğer ta• 
.. aft•n vef'em1e de mücadele ediliyor. 
Verem!<'. mücadele diğer sıhhi mücade· 
leler ıı~ı fazla müsmir olamıyor. Fakat 
::~~~~ 0,ı.nd te~~rler •hnıyor. Zührevi 

• · 
1 r a a muc.adeJe tiddetlidir J 1 tatıahklere bakaraanız bu h t 1 " • -

ald ~ - .. .. _ aa a ısrn da 
az ıgmı gorurıunuz. N üluı aiyaaeti 
meaeleıinde yrni Tüıic rejiminin faaliye
ti çok geniştir. Semereler bizi sevindi
recek derecededir.,. 
Yuıuf Kemal Bey denine burada ni· 

hayet verdi. Bu akıam devam edecek· 
tir. 

fstanbul Mavnacılar 
TAHMJL VE TAHLiYE 

TURK ANONiM ŞIRKETINDEN 
Şirketimizin hiuedaran heyeti umu

nıiyeıi 1934 senesi nisanının 30 uncu 
pertembe günü ıaat 10 da Galalada 
Ovaııimyan Hanında Şirket Merkezin -
de adiyen ve aaat 11 de de fevkalade 
alarak içtima edeceğinden Hinedarlann 
mezkiir içtimada hazır bulunmalan ve 
İçtimadan bet gün evveline lıadar adi ve 
fevkaJi.il., İçtimalara dahil olabilmek i· 
çin ııahip oldukları hiue senetlerini tev
di ıuretile idareden veıika almalvı lü
zumu beyan olunur. 

Adi içtimaın ruznameıi: 
1 - ld.ıre Meclisi raporunun kıra 

ati. 
2 - Mürakip raporunun kıraati. 
3 - 1933 ıeneıi bilançoıunun tetki

ki ile tasdiki ve idare Mecliıinin ibra-

"· 
4 - idare Mecliıine muvakkaten İn· 

tihap olunan iki azanın intihaplannın 
tasdiki. 

5 - Nizamnnmenin 12 inci madde
si mucibince idare Mecliımden çıkac k 
bir aülüı kıdemli azanın yerine aza İn
tihabı. 

6 - Vefat eden Murakip, yer:ne MU. 
rakip İntihabı ve tahsis;ııtın:n tayini. 

Fevkalade içtima ruznamesi: 
1 - lktundi ahval karıısında Şirke

tin devamı v ya İnfisahı hnkkında karm 
ittihazı Mec,iıi 1 darc 

(15277) 



6 ncı Forması 

çıktı 1 
Merkezi: Maarif 

kütüphanesi 
Forması 5 
buruştur. 

Deniz yoJI rı 
iŞLETMESi 

Sanayi ve ateliyelere mah
aus her cins ve cesamette 

De111ir 1'1 ..... 
MAKİNELERİ 

HTIYAÇ 'fUKUUNDA llUl'ASAL TEKLİ, TAPIUR 

BOURLA BIRADERLERveŞ" 
f8TANBUL-OALATA 

-. . . 

A ADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncll Vakıf H- fatanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirklye lı Bankası tarafmdan teıkil olunmuıtur. idare meclis! ve mildilrler 
heyeti ve memurlan kAmilen Türklerden mürekkel' yegane TGrk Sigorta Şirke• 
tldlr. Ttirkfye~ her tara.hada (200) il geçe11 acentalannuı hepsi Tfirktür, Tür· 
ldyenln en mühim mGe••eselerlnln vebankalannın ıdgortalanııı lcr:.a etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
liıı:ortalarını en iyi ıeraitle ya~r. Hasar .. ulruunda zararları allr'at Ye kolaylıklıı öder. 

Telgrafı iMTiYAZ ·Telefon: fst. 20531 

----
Holantse 
Bank-Oni "N.V. 

Sabık Bahrısel'lt Feıemenll 

Bankası 
1 
lstanbul Şubesi .. 

Galata KarakOy Paıas 

Meydancık Alalemcl Haft 

Her türlQ Banka muamele• 

ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MODORLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri • Amsterdam, Buenos Alres, 1 _ .. 

· fstanbul, Rlo de .Janelro, Santos, Sao Pauıo. 

1841 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - lki bin kilo makina yağının 5 Nisan 934 Pe11emhe gii

nü saat ondörtt.e pazarlığı yapdacaktır. 
2 - Şartnamesi her gÜn Komisyondan almabilir ve 

nümunesi de gürülebilir 
3 - İsteklilerin, tasarlanmış tutarm yüzde yedibuçuiu 

olan (75) liralık vezne makbuzu veya teminat mektuplarile 
belli günde Komisyona gelmeleri. (1416) 1872 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16 ncı tertip 6 ncı keşide 1 1 Nisan 1934 tedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır 
Ayrıca: 25.0CO, 20.000, 15.000, 10.000, 5.060 

liralık ikramiye ve S0.000 liralık bir 
mükafat vardır. 

1 IST ANBUL BELEPIYESl iLANLARI . 1 

ŞCHAUBRADYOLARI I' 

Umumi Meclisin 1 Mart 934 tarihli içtimamda Beledi 
ye vergi ve resimleri kanununun ~ti~ci,'!"-~OO·l..-- · ·b· -~- -
ve Duhuliye resmin~"'li;;..;.ı,ı.:._· ı. l ----.:--ı~l "-'"• ındudcıl ınced 
al • .,,.,../ • ~atıı ao lasıy e muşteı ma e er en 

Ticaret İşleri m~s~·':eaen istihlak resmi hakkında kabul edilen tarife 

U 
.d(.11 ~rya dercedilmiştir. Alakadarlara ilan olunur. (1356) 

Blitlln dllnyaca teııııım·ş olaıı 

..ı ....... Şchaub ~~~:~~ı:n~~ :~'!~.~~esc?t_,~·d_:~. ı 
·-~~:O-· .IW'armşo 1 ı urk -.Mt-.r .. etmeli: için 

Model 
Velt Stıpar 34 
18 • 2000 met
reye kadar btıtlin 
iıstasyonlan alma 
hauuı bllyllktU.r 
Fiatı 330 lira 

Model Bali 2 
18-2000 metreJ• 

kadar alır. 

Fiatı 200 lira 

.tSu sene 3 yeni model 
çık.armı~r. Flıtlınnııı acıı:ı:loğuna rağmen verdikleri netice 

Harfku!Adedlr. Ra~yo almadan 

ŞCHAUB Makineaini tecrnbe ediniz. Bu 
makiae ile dünyanın her bir 

tarafmı dinleyebiliralniz. Tedlyatta kolaylık yapılır. 
Peşiıı tediyede hususi lakoııto 

Satıı yeri - RIKARDO LEVI Sultaıı 
Hamam • Havuı:u han No. 9 - 11 

Halk moach 20.ı - :llllHJ metreye kadar alır. 
Fıatı 120 liradır 13932 1842 

Mustafa Kemal Paşa 
. Belediyesinden: 

Madde 1 - Mustafa Kemal Paşa Kasabasının Nafia Ve
kaleti celilesinden tasdikli ve (89024) lira bedeli keşif.i e!e!d 
rik tesisatı olbaptaki proje ve şartnamei fenni ve evrakı müte 
ferriaaı ve münakasa şartname si mucibince nisanın onuncu 
salı giinü saat on yedide Must afa Kemal Paşa Belediye encü
menince teklifler muvafık görüldüğü takdirde ihalesi yapıl
mak üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münaka
saya çıkarılmıştır. 

Madde 2 - Talipler teklifnarnelerini İşbu tesisat için 
kavanin mevzua dairesinde verilmesi muktezi bilumum ev 
rak veaaikile birlikte ayni müddet zarfında kapalı zarfla Be
lediye encümenine vererek makbuz almaları ve bedeli keşfin 
dipozito akçesini veya teminat mektuplarını yüzde yedi bu
çuğu nisbetinde ita etmiş olmalan meşruttur. 

Madde 3 - Talipler projeleri Yirmi Beş Lira mukabilin 
de İstanbul Taksimde İstiklal Apartmanında elektrik mü 
hendisi Hasan Halet Beyden, Münakasa şartnamesini Musta
fa Kemal Paşa Belediye Encümeninden alacaklardır. 

Madde 4 - Taliplerin bir kaç yerde muvaffakiyetle te-
sisat yapmış olmaları şarttır. (1375) 1869 

T.L 
·2,7E 

KURU VAZI 
Yeni icat Edılen 

MUNGO 
UCSUZ ~ f\lürrk(plı dolm• blemıerl sayesinde 

~rtık sünger l-.:ıg111 nı kull,u1nı.1t;_a ıl~ıiyaç ki11':'az. 
\ŞINMAZ - KIRILMAZ - iSTiFADELi 

Anaôoluda A~cnıalar aranıyor 

!);jıür. Şarı. icin umuıııi depoziteri 

NAİM OE TOL..EOO 
lstanbul, Suhın Haınanı, Ha1,0p.Jlt.1 Han 35 · 31 

ı eıefvn : 2Ub2U • '°"""'""09 

1839 

m Um . -- ·~1- Benzin Kilosundan 40 para 
İ ~'"" un aanlim ~- •·ya_ya ._, Petrol ,, 20 ,, 

MüôÜrlüğiinden: Baküre - Mazot " 20 ,, • 
1862 

30 ikinci Teşrin 330 tarihli 
kanun hükümlerine göre tescil 
edilmiş olan ecnebi vapur şir
ketlerinden lngiliz tabiyetli 
Ellerman Layns - Ellerman 
Lines Şirketi bu kerre müra
caatla Türkiyedeki faaliyetini 
tatil eylediğini bildirmiştir. 

Mezkur şirketle alakası olanla
rın şirkete ve icabında latan
bul l'Amtakası Ticaret Müdür
lüğüne müracaatları ilan olu
nur. (1237) 1859 

Devredilecek ihtira beratı 
" Abşh siltıhlarada kovan çıkarmağa 

mahıus tırnak hakkındaki ihtira için ia
tihaal edilmiş olan 2 Mayis 1932 tarih 
ve 1672 numaralı ihtira berabıun ihtiva 
ettiği hukuk hu kere batkaama devir 
veya icara .-erilmeıi teklif edilmekte ol
duğundan hu hususta fazla malumat e
dinmek isteyen zevatın lsranhul'da, Bah
çekapu'da Taş Hanında 43-48 numarala
ra müracaat eylemeleri. ili.n olunur. 

(15085) 1851 

Devredilecek ihtira beratı 
"Otomatik atqh silihlarm kapağını 

kapalı vaziyette tutmağa mahıut gaz 

tazyiki ile çalıtan tertibat " hakkmclaki 
ihtira için istihtal edilmiı olan 2 May11 
1932 tarih ve 1686 numaralı ihtlra be
ratının ihtiva dtiği. hukuk bu kere baJ· 
kaaına devir veya icara verilmeıi teklif 
edilmekte olduğundan bu huıu•tjl fazla 
mallımat edinmek İtteyen zevatın lstan
bul'da, Bahçekapu'da Tat Hanında 
43-48 numaralara müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (15086) i 1852 

1 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tekerlek çenberleri imal ta~z ve u

•ulü" hakkındaki : ihtira için istihtal e
dilmiş olan 24 Mart 1932 tarih ve 1388 
numaralı ihtira berabnın ihtiva ettiği 

hukuk bu kere batkasına devir veya ica
ra verilmesi teklif edilmekte olduğundan 
bu husuıta fazla malumat edinmek iste
yen zevat:n lstanbul'da, Bahçekapu'da 
Taş Harunda 43-48 numaralara müra
caat eyleme!cri ilan olunur. ( 15089) 

1855 

18 Haziran 933 tarihinde neşrolunan 2279 numaralı Ö· 
dünç para verme işleri kanununun 9 ncu maddesi mucibince 
qağıda isimleri yazılı faizcilerin % 12 den fazla faizle ver
dikleri paraların o/o 12 den faz lasmm kanunda yazılı niabet
ler dahilindeki miktarlan idarei hususiye biaaeai olarak Be
lediyemize tediye edilın4tir. Belediyeye verilen hiuelerin % 
25 bu faizci!erden faizle para alanlara verileceği }'İne ayni 
kanunda yazılı olduğundan alakadarlarm % 12 den fazla fai· 
zin muayyen nisbetteki idarei hususiye hissesinden kendile
rine isabet edecek miktarı geri almak üzere Belediyeye mü-
racaatları ilan olunur. "1462,, 
-~- ~ ..... -.- ........ --·---------------·---

İnhi arlar U. Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla muhtelif nev'i ve miktarda Levazunı kırtasiye 

satın alınacaktır. Taliplerin l}artname ve nümuneleri gördük 
ten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarile 
birlikte 11 - 4 - 934 Çarşamba giinü saat 14 te Galatada A-
lım, satım komisyonuna müracaatları. "1316,, 

Muhtelif Eb'atta "52,, metre mik'abı tahta ve kiriş satın 
alınacaktır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlı
ğa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarile beraber 9-4-934 
Pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım, satım komisyonu-
na müracaatları. "1317,, 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Karaağaçta Tapa Fabrikasmda deniz kenarında mevcut 

beş ton miktarındaki müstamel galvenizli tellerin beher ki
losu bir kuruş bedel üzerinden açık arttırma usulile satıla
caktır. isteklilerin 4 · 4 · 934 Çarşamba günü saat 14 te pey; 
akçelerile müracaatları. "M,, "1038,, 

Talas Belediye Reisliğinden: 
1 -Talas Kasabaamm haritalarile müstakbel şehir pi

lanınm 2290 numaralı Belediye yapı ve yollar kanunundaki 
esaslar dahilinde tanzimi kapalı ;;:arf usulile 1 - 4 • 934 tari
hinden itibaren bir ay müddetle r1ünakasaya konulmuştur. 

2 - ihale 1 - 5 - 934 tarihiı e müsadif Sah gÜnÜ saat 14 
de Talas Belediye Encümeni hı· ~urile icra edilecektir. 

3 - isteyenler 100 kuruş m kabilinde bu husustaki şart
nameyi Belediyeden alabilecckleı i gibi posta Ücreti verildiği 
surette göstereceği adrese de gc ıderilebilir. 

4 - Talipler Belediyelerce yı: :Jılacak müzayede, münaka
sa ve ihalat hakkındaki nizamna:nenin bütün mevaddına ria-
yete mecburdurlar. "1443" 

Acenteleri ı Karalıö:r KöprÜboofl 
Tel. 42362 - Sirkeci Miii.iir<hnad• 

Han Tel. 22740 

Trabzon yolu 
EGE vapuru 3 Nisan SALI 
20 de Galata rıhtımından kal· 
kacak. Giditte Zonguldak ine
bolu, Sinop, Samsun, Fats~, Gi
resun, Vakfıkebir, Trabzon, Ri
ze'ye. Dönütte bunlara ilave
ten Sürmene, Pulathane, Ordu· 
ya uğrayacaktır. (1439) 

1874 

İzmir sür' at yolu 
GÜLNiHAL vapuru 3 Nisan 
SALI l 1 de Galata nhbmın
dan kalkııcaktır. (( 440) 

1875 

Zonguldak Bartın 
yolu 

BURSA vapuru2 Nisan PA· 
ZARTES1 19 da Sirkeci rıh
tıınmdan kalkacaktır. (1441) 

1876 

Tophanede kain telsiz telgraf 
merkezimizin, 935 senesi bida· 
yetinde tebdili icabeden cihazı, 
pazarlık ıuretiyle talibine ihale 
edilecektir. 

Şartnamesini görmek ve daha 
fazla malumat almak isteyenler 
her gün saat dokuzdan On seki
z~ kadar idaremiz levazım Şefli
ğine müracaat etmelidirler. Pa· 
zarlık 16 Nisan 934 Pazartesi gü 
nü saat On beftc yapılacaktır. 
(875) 1857 

İlan sureti 
Türk Madencilik Anonim prketi hi•· 

....ıartan 1934 senesi Nisanın 16 mcı pa• 

...te~i . ııünü saat on alhda, tureti adi· 
~ ıçtima edecek hey'eti umumiyeyc 
iıtinlı:e davet olunurlar. 

~ııale~en veya vekaleten 10 hiueyc 
malik hissedarların i~tima gününden o~ 
!!'Ün !""'eline ~dar hiuelerini ı'rkethı 
ıdııreıııne tevdı ile duhuliye varakaları· 
nı almalan mercudur. 
. Heyeti umumiye TakaLn'de Cü:rhu• 

nyet "!eydanında Sil nu.'Il:ırnda iç!i:n:ı c• 
clecektir. 

Ruzr.ame: 

1 - Meclisi idare ve r:ı "r' ';:ı r.ı >or 
!Krılaın ü..'tln~!. • 

2 - 1933 senesine ait mcvcud t d ı .. 
!erile bilanço ve k"rü :zar • hes , arını 
tasdiki Ye idare meclisinin ibrnsı~ 

3 - Müddeti b:ten meclisi idare n• 
zası yerine aza intibahı. 

4 - 1934 senesi için rı:fu~t::> in > 
babı. 

Mcc1ia.i lı!are 

Devredilecek ihtira be:-atı 
" Otomatik atıflı ıilahların son fiterık 

atıldığı anda tariürlerini çıkarmak ve a~ 
ai ıtamanda kapaklannm kilitmek için 
tertibat " hakkındaki ihtira için istihsal 
eolilınit olan 2 Mayn 1932 tarih ve 167& 
mmıaralı ihtira beratının ihtiva ettiği 
hukuk bu kere ~m.a devir veya ia.· 
.. verilmesi teklif edilmekte oldufun· 
*o bu huıuata fazla malumat ed:nmek i• 
te:ren zevatın htanbul'da, Bal>çekapu'd' 
Tat Hanında 43-48 numa>'alara müracaol 
eylemeleri ili.n olunur. (15087) 

1853 

Kleinwanzlcben Tohum Türk 

Anonim Şirketinden 

25 Mart 934 Pazar günü """t 15 ıe 
aureli adiyede içtimaa d~vet edilen ıir

ketimiz hisıedaranı heyeti umumİyes!nİf 

mezkur toplanııında nisabı ekseriyet ha• 

ııl olamamasına mebni içtimarn ayni 

ruznameyi müzakere etmek üzere TicZI" 

ret kanununun 366 cı maddeıine te""" 

fikan 19 Nisan 934 Perıcmbe gÜ .ü s 

at 15 buçuka taliki karargir olduğun• 

elan eıas mukavelcnamcnin ellinci ma~'" 

deıi mucibince akalli on hi11eye mali!< 

hiuedaranın evvelki ilanda bildirilııJ# 

olduğu veçhile yevm ve ..,ati mezkurd1 

Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Hanınd' 

kiin lıtanbul ve Trakya Şeker Fabrİ' 
kalan Türk anonim tirketi aalonunu td 
rifleri ve malik oldukları hine sene • 

dabnı veya bunu müıbit vesaiki y~ 
içtimadan bir hafta evvel ıirket mer ' 

kezine tevdi ile duhuliye varakası alı' 
zetmeleri rica olunur. 

Ruzname: 

1 - 1933 i§ senesi muamelat ve ı.eı' 
batına ait Meclisi idare ve Mürakip ti 
porl~nın okunmaır, 

2 - Bilanço ve kir ve zarar he .. I" 
lanrun tasdiki ile Me<;lisi idarenin ib' 

raıı, 

3 - Meclisi 1 dare azalannm halılı' 
huzurlannın takdiri. 

4 - Mürakip intihap ve ücretiııb' 
teıbiti. (15267) 

-....Hı11Hıı-ınu1:1"11ımıtttt .. tu1ııınıwuta11ınııP1•...,;t/ 
Umumi Neşriyat ve Yazı işleri 

Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T • .A· f 


